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Kultúrno – spoločenský ţivot 

 
Na slávnosť Troch kráľov dňa 6. januára 2005 bola v kine 

Metro v Trenčíne premiéra hry „O svatém Jozefovi“ s podti-
tulkom valaské ľudové mystérium, na ktorej sa podieľali pro-

fesionálni umelci a študenti Vysokej školy muzických umení 

v Bratislave, zdruţení pod hlavičkou „Fenestrina“ a ďalej 
účinkovali Komorný orchester mesta Trenčín so ţenským 

speváckym zborom pri 
Filozofickej fakulte Uni-

verzity Komenského v 

Bratislave. Zámerne si 
vybrali kultúrne podvyţi-

vený Trenčín, kde ako 
v jedinou krajskom meste 

nie je stály divadelná scé-

na. Vtipne ladené texty 
na motívy Hugolína Ga-

vloviča a jeho „Valaskej školy mravov stodola“ so zaujímavou 
hudbou Lukáša Borzíka a výborné spevácke výkony a nad-

šenie hercov v rukách dobrého reţiséra Jozefa Krasulu 

i v tomto stiesnenom priestore zapôsobili na divákov. Ume-
lecký vedúci súboru Trenčan Mgr. Ondrej Odokienko stavil 

v tejto hre na humor a kombináciu činohry s hudbou a spe-
vom, čo sa mu aj podarilo podľa odozvy divákov.  

Trenčianske noviny  10.05.2005 

Info Trenčín 13.01.2005 
Pomocná evidencia 14/1/05, 39/1/05 

 
Doznievajúce sviatky Vianoc umocnili súbory starej hudby 

„Fiskulatoris Consort“ a „Musica Poetica“ z Trenčína na 

Trojkráľovom koncerte na počesť narodenia Krista Pána dňa 
9. januára 2005 v Trenčianskom múzeu. Členovia oboch 
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súborov v dobových kostýmoch 

zahrali staré vianočné koledy, 

piesne a balady z dôb renesancie 
a baroka. Po prvýkrát v pestrej 

palete dobových hudobných 
nástrojov sa predstavil nový 

nástroj lutna, na zakúpenie ktorej 

prispelo aj mesto Trenčín. 
Info Trenčín 13.01.2005  

Pomocná evidencia 39/1/05 
 

Dňa 13. januára 2005 sa uskutočnila v Mestskej galérii 

Trenčín vernisáţ výstavy kre-
sieb insitného maliara z Ko-

vačice Martina Jonáša. Po 
vystúpení speváckeho súboru 

z Kubry za doprovodu har-

monikára a privítaní hostí ve-
dúcou galérie Teréziou Ni-

kovou 
v krát-

kom 

príhovore vedúca oddelenia odboru 
kultúry Mestského úradu v Trenčíne 

Mgr. Anna Galová vyzdvihla obnove-
nie spolupráce Mestskej galérie v Tren-

číne s galériou Pavla Čapu z Padiny, 

ktorá uţ v minulosti umoţnila poznávať 
umenie dolnozemských insitných umel-

cov ako napríklad Zuzany Chalupovej, Pavla Cicka, Pavla 
Hajka a ďalších. K autorskému dielu Martina Jonáša bliţšie 

hovorila Tatiana Brezinová, dcéra Pavla Čapu. Tento rodák 

z Kovačice patril medzi zakladateľov prvej galérie ľudového 

vystúpenie speváčok z Kubry s harmonikárom 

Tatiana Brezinová a Pavlom Čapom 
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maliarstva vo svojom rodisku. Bol sedliakom, a preto tak 

dobre poznal dušu a ťaţkosti sedliakov a svoje poznanie 

transformoval do svojich malieb. Centrom jeho umeleckej 
tvorby sa stal človek, ktorého sprevádza v úlohe sedliaka, 

remeselníka, suseda, muzikanta a spá-
ja ho s kaţdodennými ťaţkosťami 

práce všedného ţivota. Jeho insitného 

diela sú kronikou ţivota roľníka lopo-
tiaceho sa s motykou na poli, s kosou 

pri ţatve, s mlátom pri mlatbe s mo-
zoľmi na rukách a potom na čele. 

Jeho tvorba je poznačená aj jeho 

rukopisom – veľké dlane s prstami 
a veľké nohy. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 17.05.2005 

Pomocná evidencia 09/1/05 

 
Trenčianske osvetové stredisko v spolupráci s Tren-

čianskym samosprávnym krajom a Hornozáhoráckym osve-
tovým strediskom v Senici pripravilo v Minigalérii Kultúrneho 

a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v 

Trenčíne dňa 11. januára 2005 vernisáţ výstavy fotografií čle-
nov senického fotoklubu „Retina”. Retina je vrstva oka, na 

ktorej vzniká pôsobením svetla obraz, vysvetlil v úvodnom 
slove tajomník fotoklubu Viliam Telko. Históriu fotoklubu 

priblíţil predseda fotoklubu „Retina” Jozef Kalka. Pri hľadaní 

počiatkov senického fotoklubu sa musíme zatúlať aţ do štyri-
dsiatych rokov minulého storočia, ktorý vznikol pri klube 

slovenských turistov a lyţiarov. Prezentovali ho také osob-
nosti, ako boli Laco Novomeský, Ivan Horvát a Janko Náhlik, 

ktorý v klube vydrţal najdlhšie. Vedenie klubu po ňom prev-

zal Joţka Kalka a dnes sa v ňom schádza a pracuje dvanásť 
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členov. Výstava v tejto podobe bola pripravená ešte pred 

dvomi rokmi, pri príleţitosti 60. výročia fotoklubu.  

Trenčianske noviny 17.01.2005 
Pomocná evidencia 13/1/05 

 
V dňoch 29. a 30. januára 2005 sa uskutočnila v areáli výs-

taviska Trenčín mesto módy výstava psov.  Organizovanie 

výstavy schválila a patronát nad ňou prevzala Medzinárodná 
kynologická organizácia - FCI. Organizátorom tejto výstavy 

bola Slovenská kynologická jednota v spolupráci s Regio-
nálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu 

v Trenčíne pod vedením riaditeľa výstavy Ing. Jaroslava 

Matyáša,. Na výstavu sa prihlásilo viac ako 
2350 psov, 247 plemien, ktorých bude 

posudzovať 26 rozhodcov zo Slovenska, 
Čiech, Maďarska, Poľska a Belgicka. Na 

výstavu sa prihlásili vystavovatelia z dva-

nástich štátov Európy, z ktorých najpo-
četnejšie sú zastúpené Česká republika - 

1126 psov, Poľsko - 83, Rakúsko - 40, 
Maďarsko - 32. Slovenskí kynológovia na 

výstavu prihlásili 1014 psov. Najviac psov 

bolo prihlásených z plemien : Rhodesian Ridgeback - 54, 
Labrador Retriever - 51, Yorkshire Terrier - 49, Golden 

Retriever - 45, Cavalier King Charles Spaniel - 45 a Beagle - 
43. Doposiaľ sa na výstavu 

prihlásili aj málo sa vyskytujúce 

plemená, ako napr. Eurasier, 
Phaléne, Chart polski, Hrvatski 

ovčar a Anatolský pastiersky 
pes. V sobotu boli vystavované: 

ovčiarske a pastierske psy, špice 

a pôvodné plemená, duriče a 
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farbiare, stavače, prinášače /retrievery/, sliediče, vodné psy a 

spoločenské plemená. V nedeľu boli vystavované pinče, bra-

dáče, molosy, švajčiarske salašné plemená, teriéry, jazvečíky a 
chrty. Počas oboch dní výstavy prebiehali súťaţe o Naj-

krajšieho dorastenca, Najkrajšieho mladého psa, Najkrajšiu 
chovateľskú skupinu, Najkrajší pár psov, o víťaza súťaţí 

Junior Handling, o víťazov jednotlivých skupín plemien FCI a 

o víťaza výstavy. V rámci záverečných súťaţí prebiehala  
Súťaţ národných plemien, ktorej sa zúčastnili nasledovné 

plemená : Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský 
hrubosrstý stavač a Československý vlčiak. V nedeľu boli 

vyhlásené výsledky celoročnej bodovanej súťaţe Junior 

handling 2004. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 31.01.2005 
Pomocná evidencia 34/1/05 

 

Dňa 1. februára 2005 sa uskutočnilo stretnutie pred-
staviteľov mesta Trenčín s predstaviteľmi rozhodujúcich agen-

túr, zdruţení a inštitúcií trenčianskej kultúrnej obce, ktoré 

Tibor Hlobeň, PhDr. Marián Kvasnička, primátor mesta Ing. Branislav Celler a vedúci odboru kultúry  MÚ Trenčín Mgr. Peter Kocnár 
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ovplyvňujú kultúrno-spoločenský ţivot mesta Trenčín. Ich 

záujem o diskusiu s primátorom mesta Trenčín Ing. 

Branislavom Cellerom, predsedom komisie kultúry, 
cestovného ruchu a cirkví Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne PhDr. Mariánom Kvasničkom a vedúcim odboru 
kultúry, športu a cestovného ruchu Mestského úradu 

v Trenčíne Mgr. Petrom Kocnárom vyplýval najmä z faktu, 

ţe v roku 2004 prijalo mestské zastupiteľstvo viacero 
rozhodnutí, ktoré budú mať priamy dopad na rozvoj kultúry 

v Trenčíne v následnom období. V úvodnom slove informoval 
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ţe na rozvoj 

kultúry je vyčlenená v rozpočte mesta Trenčín na rok 2005 

vyčlenená čiastka 23 miliónov Sk. Okrem toho sa dali niektoré 
miestne kultúrne strediská dávame do prenájmu ľuďom, ktorí 

v nich pracujú. Pokiaľ bude záujem o prenájom ďalších 
objektov, mesto Trenčín je na to pripravené, aby im prenájom 

poskytlo. Vzhľadom na to, ţe je veľa 

kultúrnych objektov v zlom technickom 
stave, preto sú pripravené finančné 

prostriedky na ich rekonštrukciu. Po 
ďalších vstupoch PhDr. Mariána 

Kvasničku a Mgr. Petra Kocnára sa 

dostali k slovu zástupcovia kultúrnych 
ustanovizní. K najčastejším príspevkom z ich strany bola 

poţiadavka odstrániť byrokratické prieťahy pri schvaľovaní 
projektov v rámci grantového programu a chýbajúci mestský 

reprezentačný stánok kultúry. Na tieto otázky sa snaţil zod-

povedať PhDr. Marián Kvasnička, keď konštatoval, ţe priamo 
do rozpočtu sú zahrnuté tzv. imidţové kultúrne podujatia 

a potom je v ňom 3-miliónový balík na grantový program. 
Prebiehajúci proces štrukturálnych zmien, ktorý v súčasnosti 

na mestskom úrade vrcholí, dotkne sa aj odboru kultúry, 

športu a cestovného ruchu a dúfajme, ţe prinesie prospech 

primátor mesta Ing. Branislav Celler 
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nielen organizátorom kultúrnych podu-

jatí, ale najmä ich konečným adresátom – 

divákom. Pre zástupcov kultúrnych in-
štitúcií bolo podaných zo strany orga-

nizátora podujatia niekoľko zaujímavostí 
a zmien oproti predchádzajúcemu roku 

2004 : 

 Významnou zmenou je aj menovanie 
novej 9-člennej komisie na posudzovanie projektov v rámci 

grantového programu, ktorá bola doteraz identická 
s komisiou kultúry, cestovného ruchu a cirkví pri Mestskom 

zastupiteľstve v Trenčíne. Rozhodnutia pôvodnej komisie 
boli kritizované lebo jej členmi boli napríklad aj majitelia 

agentúr, organizujúcich kultúrne podujatia. Jej zasadnutie 

zvoláva predseda komisie PhDr. Marián Kvasnička, ktorého 
spolu s členmi komisie menoval primátor mesta Trenčín. 

 Uzávierka prvého kola grantového programu pre rok 2005 
bola dňa 20. ja-

nuára 2005 a dru-
hé kolo má uzá-

vierku 31. marca 
2005.  

 Grantové pod-
mienky sú prepra-

cované oveľa dô-

kladnejšie ako 
v minulosti a konkrétny projekt môţe získať dotáciu vo 

výške 70% z celkových nákladov, maximálne však 200 tisíc 
Sk. Ak grantová komisia schváli príslušný projekt, do 24 

hodín sa dostane k primátorovi. Platné všeobecne záväzné 

nariadenie hovorí, ţe mesto Trenčín odošle ţiadateľovi 
dotáciu na jeho účet do 15 dní od podpisu zmluvy 

primátorom mesta Trenčín. 

PhDr. Marián Kvasnička 

účastníci stretnutia 

účastníci stretnutia 
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Vlastné poznámky 
 

Dňa 17. februára 2005 sa uskutočnila vo výstavnej sieni na 

Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne vernisáţ zaujímavej 

výstavy pod názvom „Dankin farebný svet“ z tvorby Danky 

Pekarovičovej z Vrbového. Názov 

výstavy pre človeka, ktorý sa na 
vernisáţi výstavy nezúčastnil, nez-

namenal nič. No po otvorení výstavy 

Teréziou Nikovou, a hlavne po prí-
hovore pani Edity Pekarovičovej ma-

mičky Danky, sa kaţdý iným uhlom 
pohľadu pozeral na vystavené výt-

varné diela. Vysvetlím 

prečo. Danka sa pred-
časne narodila ako prvé dieťa Edite a Jo-

zefovi Pekarovičo- vým v piešťanskej ne-
mocnici. Hneď na druhý deň po narodení 

dievčatko oţtlo a stále iba spinkalo. 

Dôkladné vyšetrenie v detskej 
nemocnici po-tvrdilo závaţnú diagnózu s odborným názvom 

DMO – extrapyramídový diskynetický syn-dróm. Následné 
neurologické, ortopedické a rehabilitačné cvičenia v Piešťa-

noch a v Bratislave však nepomohli. S plynú-

cimi rokmi pribudli do rodiny ďalší traja 
súrodenci, ktorých Danka pozorovala pri 

rôznych činnostiach a následne ich napo-
dobňovala. Keďţe ruky boli fixované, tak  pri 

listovaní kníh a kreslení začala pouţívať nohy. 

V roku 1995 vzniklo nakladateľstvo telesne 
postihnutých umelcov maľujúcich ústami a nohami - UMUN, 

ktoré začalo získavať finančné prostriedky z predaja ich obra-
zov, čo trocha vylepšilo nepriaznivú finančnú situáciu ich ro-

dín. V tomto roku sa Danka stala štipendistkou medzinárodnej 

zľava – mama Edita a jej dcéra Danka 

Danka Pekarovičová 

uvoľnený funkcionár B. Zubričaňák 
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asociácie umelcov maľujúcich ústami a nohami v Lichten-

šteinsku na podnet nakladateľstva UMUN. Od roku 1997 

začala navštevovať výtvarný odbor 
Základnej umeleckej školy 

v Piešťanoch a pod vedením 
učiteľky Janky Rojíkovej sa po-

maly začali dostavovať výsledky jej 

umeleckého cítenia. Dnes po 
desiatich rokoch na tejto výstave 

návštevníci mohli sle-dovať Dankin 
umelecký rast. Edita Pekarovičová 

poďako-vala nakladateľstvu UMUN za starostlivosť, ktorej sa 

jej dcére Danke dostalo. Záver vernisáţe výstavy patril 
blahoţelaniam Danke od primátora mesta Vrbové a ostatných 

zúčastnených návštevníkov výstavy. 
Pomocná evidencia 50/1/05, 65/1/05, 70/1/05 

 

Dňa 17. februára 2003 sa mala uskutočniť 

prednáška doc. Milana Kováča, PhD. z Filo-

zofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave na tému „Ţil som medzi indián-

mi“. Ţiaľ jej organizátori sa museli účast-
níkom prednášky ospravedlniť, ţe pre cho-

robu prednášateľa sa táto neuskutoční. A tak 

sa poskytlo náhradné riešenie v podobe 
prednášky Mgr. Morišovej z pobočky Slovenského štátneho 

archívu v Trenčíne na tému „Trenčianske lekárne“, ktorá čer-
pala údaje aţ do 16. storočia. 

Pomocná evidencia 48/1/05 

 
Dňa 17. februára 2005 sa uskutočnila autorská vernisáţ 

výstavy Petra Janíka pod názvom „4D (Štvrtý rozmer 
šperku)“ v priestoroch Mestskej galérie v Trenčíne. Po pri-

vítaní hostí výstavy Teréziou Nikovou o ţivote a diele vys-

blahoţelá Elena Gabajová 

Mgr. Morišová 



 474 

tavovateľa hovoril kurátor výstavy Mgr. Branislav Cvacho. 

Šperk odjakţiva bol prejavom nielen technickej zrelosti 

zlatníka, ale aj citlivosti ducha pretaveného do jeho ume-
leckého prevedenia. Čím boli tieto dve stránke kvalitnejšie, 

tak bola po nich väčšia zhánka. A práve v Petrovi Janíkovi sa 
skĺbili tieto vzácne vlastnosti. Po vyštudovaní Strednej 

umeleckej 

školy, odbor 
zlatníctvo - 

strieborníctvo 
v Kremnici pre 

svoj veľký talent 

sa osa-mostatnil 
a ve-nuje sa 

vlastnej tvorbe. 
O tom, ţe je 

mimoriad-nym 

talentova-ným 
umelcom 

potvrdzujú via-
ceré uznania so súťaţí, ktorých sa zúčastnil nie-len doma, ale 

i vo svete. Naj-viac si cení získanie prvého miesta svojím 

najvariabilnejším perlovým šperkom prsteňového systému 
„Go Create“, zhotoveného z bieleho a ruţového zlata, emailu 

a tahitských perlí anticor v súťaţi 2and Tahitian Pearl Trophy 
– International New York v roku 2002. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 14.02.2005, 21.02.2005  
Info Trenčín 24.02.2005 

Pomocná evidencia 41/5/05, 47/1/05, 67/1/05, 70/1/05 
 

Nesmrteľnému dielu Júliusa Satinského bolo dňa 23. fe-

bruára 2005 venované literárne soirée vo Verejnej kniţnici 
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Michala Rešetku v Trenčíne. Na svojho 

priateľa v spomienkach spomínali 

spisovatelia Kornel Földvári, Tomáš 

Janovic a vydavateľ LCA Koloman 

Kertesz Bagala. Celá beseda a roz-
právanie pozvaných osobností s účast-

níkmi večera bolo popretkávané aforiz-

mami, trefnými epigramami a spo-
mienkami. Pri spomienkach prišlo i na 

mesto Trenčín. Kornel Földvári priz-
nal, ţe mesto Trenčín pomaly nepoz-

náva. Keď prišiel koncom týţdňa zo 

školy, sadol na bicykel a za chvíľu ho 
prešiel. Bolo ako na dlani, čisté so 

svojou idylickou atmosférou. Toto 
mesto však uţ neexistuje. Zmizli ulice, domy a dnes na 

poznávanie mesta by potreboval sprievodcu. Trenčín je dnes 

väčší a ľudnatejší musí bojovať s presilou dopravy. Otcovia 
mesta nemali prorocké videnie a ulice sú úzke. 

Trenčianske noviny 14.02.2005, 28.05.2005  
Info Trenčín 10.03.2005 

Pomocná evidencia 41/2/05, 82/1/05, 96/1/05 

 
V Trenčíne dňa 1. 

marca 2005 bol 
predstavený odbor-

nej i laickej verej-

nosti ďalší hotový 
zväzok novovytvá-

raného dokumentač-
no - výskumného, 

súborného, vedecké-

ho diela “Biogra-

Kornel Földváry pri gramiáde 

Tomáš Janovic pri gramiáde 

recituje Mgr. Viera Varínska, zľava – PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc.                       

a PaedDr. Pavol Parenička, CsC. 
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fický lexikón Slovenska” jeho spolutvorcovia a zostavovatelia 

PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. a PaedDr. Pavol Pare-

nička, CSc. V predchádzajúcom šesťzväzkovom “Biografic-
kom slovníku Slovenska”, ktorý začal vychádzať ešte v roku 

1986, sa vyskytujú vplyvom doby a prelomových dejinných 
udalostí, nepresné údaje a nezrovnalosti. Tvorcovia svoju mo-

tiváciu na prezentácii druhého zväzku  informovali, ţe vydať 

zväzky slovenského biografického slovníka sa rozhodli najmä 
z politicko-kultúrnych dôvodov. Na odlíšenie od predchádza-

júceho slovníka zvolili nielen prístup, koncepciu, formát, ale 
vytvorili aj nové heslá. Do lexi-

kónu zaradili osobnosti, ktoré sa 

narodili, ţili a tvorili na Sloven-
sku, ale pôsobili i v zahraničí. 

Pozornosti zostavovateľov neuni-
kli ani významní cudzinci, ktorí 

sa zaslúţili o rozvoj a prosperitu 

Slovenska. Nevyhýbali sa ani 
predstaviteľom negatívnych zás-

luh, najmä z oblasti politiky. Pod-
statným kritériom zaradenia do 

lexikónu je, aby sa ţivot a dielo zaznamenaných osobností 

Slovenska zavŕšilo rokom 2000 a ich pôsobenie v niektorej z 
piatich spracovávaných lexikálnych oblastí - prírodné vedy, 

hospodárstvo, spoločnosť, kultúra a umenie. Prvý zväzok 
obsahujúci písmená A aţ B vyšiel v roku 2001. V roku 2004 

vyšiel druhý zväzok s heslami začínajúcimi písmenami C aţ F, 

ktorý priniesli do Trenčína na prezentáciu. V súčasnosti bola 
oslovená skupina 12 – 13-tich zostavovateľov, ktorá  pracuje 

na príprave tretieho zväzku (písmená G-Ch). Je to práca 
podrobná a dlhodobá, pri ktorej je potrebné zozbierať čo 

najviac údajov, vytvoriť celoslovenskú databázu, spracovať 

nové heslá, evidenciu, kartotéky, dopracovať nové informácie 

vystúpenie PhDr. Augustína Maťovčíka, DrSc.                        
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do starých hesiel, prípadne ich prepracovať úplne. Do konca 

roka 2006 sa ho snaď moţno podarí vydať,“ prezradil PhDr. 

Augustín Maťovčík, DrSc. Zámer autorov nového lexikónu 
je vydať celkom osem zväzkov v dvojročných intervaloch. 

Potom je potrebné, vzhľadom k neustálemu vývoju 
spoločnosti, udalostiam a prirodzenému kolobehu ţivota, 

dopĺňať údaje do slovníka aspoň kaţdých 10 rokov. Počas 

podujatia, ktoré sa vyznačovalo bezprostrednou atmosférou, 
predstavili aj ďalšie publikácie, edície slovníkov a náučných 

lexikónov. Medzi inými aj “Slovník slovenských spiso-
vateľov” a jeho následné publikované dodatky do slovníka  o 

100 ďalších spisovateľov, či “Lexikón ţien Slovenska”. Podľa 

Maťovčíka ide o ojedinelý biografický počin, pretoţe takýto 
typ slovníka nemajú nikde v okolitých štátoch.  

Trenčianske noviny 07.03.2005 
Pomocná evidencia 99/1/05 

 

Dňa 3. marca 2005 sa uskutočnila v Mestskej galérii na 
Mierovom námestí č. 22 v Trenčíne autorská výstava in-

dického umelca a filozofa 
Sri Chimoya pod názvom 

„Jharna – Kalu“ (fontánové 

umenie). Po uvítaní hostí 
vernisáţe výstavy Teréziou 

Nikovou vystúpil organi-
zátor výstavy Vladimír Ku-

líšek a predstavil dievčen-

skú spevácku skupinu, kto-
rá predniesla piesne inšpi-

rované fontánovým umením. Umelecký vývoj Sri Chimoya 
priblíţil vo svojom vystúpení kurátor výstavy D. Štraus. Sri 

Chimoya tvorí výtvarné diela spôsobom Jharna – Kalu, čo po 

bengálsky znamená fontánové umenie. Tento druh umenia je 

zľava – Terézia Niková, D. Štraus Ing. Vladimír Kulíšek 
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charakterizovaný ako intuitívny a duchovný spôsob tvorby, pri 

ktorom proces a priebeh maľovania je povýšený nad samotný 

obsah diela a výslednú formu diela. Umelec prezentuje vo 
svojich obrazoch to, čo cíti vo svojom vnútri, snaţí sa zachytiť 

prúd energie vo vyššom meditatívnom vedomí. Počas jedného 
sedenia vytvorí autor desiatky obrazov, na ktoré spontánne 

vyberá a nanáša farby rôznymi spôsobmi ako napríklad 

špongiou, rukami alebo špeciálne 
upravenými štetcami. Obrazy 

nepredáva, len daruje. Výtvarné 
umenie jednou z jeho aktivít, 

pretoţe okrem toho sa zaoberá 

písaním básní, kníh a skladaním 
piesní. Výstava v Trenčíne sa 

uskutočňuje v rámci európskeho 
turné. 

Trenčianske noviny 28.02.2005 

Pomocná evidencia 60/1/05, 74/1/05, 85/2/05 
 

Dňa 4. marca 2005 usporiadala Galéria M. A. Bazovského 
vernisáţ dvoch výstav. Prvú výstavu pod názvom „Stopy 

a svedectvá“ pripravil prof. Ľudovít Hološka, v ktorej sa 

predstavili Jacek Dyrzynski, Maciej Duchowski, Ľudovít 

Hološka, Martina Lacová, Ivan Kříţ a Jana Prekopová. 

Druhú výstavu pod názvom „Hra svetla a farby“, v ktorej 
vystavoval Drahomír Prihel, pripravil PhDr. Ľudovít 

Petranský, DrSc. 

Pomocná evidencia 58/1/05, 59/1/05 
 

Dňa 8. marca 2005 sa uskutočnila vernisáţ výstavy 
a prednáška k 80. výročiu Klubu filatelistov v Trenčíne. Úvod-

né slovo pri vernisáţi patrilo predsedovi Filatelistického klubu 

52-19 pri Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl 
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Slovenskej republiky v Trenčíne plukovníkovi generálneho 

štábu vo výsluţbe Ing. Dominikovi Slezákovi, ktorý privítal 

účastníkov výstavy a predstavil kurátora výstavy Jozefa 
Koreného. Jozef Korený vo svojom príhovore zvýraznil, ţe 

práve pred osemdesiatimi rokmi priniesli „Trenčanské 
noviny“ správu o zaloţení filatelistického klubu v Trenčí-

ne, do čela ktorého bol zvolený štábny kapitán Antonín Motal. 

Najvýraznejšieho rozvoja čin-
nosti zaznamenala filatélia 

v Trenčíne od roku 1979, teda 
od roku, v ktorom si mesto 

Trenčín si pripomenulo 1800. 

výročie rímskeho nápisu na 
hradnej skale a trenčianski fi-

latelisti usporiadali celoslo-
venskú výstavu filatelistov. 

Aktivity filatelistov sa však 

nemohli vyvíjať bez priamej 
podpory politických, štátnych a samosprávnych orgánov, ako 

aj vojenských inštitúcií pôsobiacich v meste Trenčín. Preto im 
v mene všetkých filatelistov poďakoval a pozval prítomných 

na prehliadku výstavy. V tento deň pošta Trenčín pouţívala 

príleţitostnú pečiatku a pre účastníkov vernisáţe bol lístok 
poľnej pošty s portrétom prvého predsedu klubu filatelistov 

štábneho kapitána a kapelníka vojenskej hudby v Trenčíne 
Antonína Motala. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 87/1/05, 98/1/05, 114/2/05 
 

Trenčianskemu profesionálnemu humoristovi Ľubomírovi 

Kotrhovi koncom januára 2005 telefonicky oznámili, ţe 

získal v Japonsku hlavnú cenu na medzinárodnej súťaţi  

„Grand Prix – Yomiuri International Manga Award“, ktorá 
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predstavuje ocenenie „Oscara“, teda najvyššie ocenenie 

v karikatúre. Cenu v jeho neprítomnosti prevzal veľvyslanec 

Slovenskej republiky v Japonsku Peter Vršanský, lebo ako 
sám povedal, ţe nerád lieta. Začiatkom marca 2005 dostal do 

rúk diplom aj so zlatou plaketou. Keďţe je to pre Slovenskú 
republiku významný úspech 

v kreslenom humore, tak mu 

bolo poloţených niekoľko otá-
zok, na ktoré odpovedal. Začal 

kresliť ako pätnásťročný. Jeho 
záľuba kresliť sa delila s fut-

balom. Najčastejším objektom 

kreslenia bol Trenčiansky hrad, 
ktorý bol denne pod jeho 

pohľadom. Tie jeho múry sa stali tak dôverné, ţe neskôr ich 
kreslil aj spamäti. Počas štúdia na stavebnej priemyslovke sa 

začal váţnejšie zaujímať o kreslený humor prostredníctvom 

satirického týţdenníka Roháč. On bol pre mňa inšpiráciou pri 
prvých kreslených vtipoch. Zo začiatku to bola záľuba. Pos-

tupne však zistil, ţe 
sa ňou dajú zarábať 

aj peniaze a tak sa 

stala záľuba kaţdo-
denným chlebíč-

kom. Humorom sa 
snaţí vyjadriť po-

hľad na svet, ktorý 

by sme nemali brať 
aţ tak váţne. Od ro-

ku 1967 nakreslil 
niekoľko desiatok 

tisíc cartoons, absolvoval s nimi veľa výstav a súťaţí po celom 

svete okrem Antarktídy. Získal takmer stovku medzinárod-

Ľubomír Kotrha s diplomom, zlatou plaketou                

a japonskými novinami 

zlatá plaketa s ocenením pre Ľubomíra Kotrhu  
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ných ocenení. Súťaţ „Yomiuri Schimbun Cartoon Contest“ 

organizuje najväčší japonský denník „Yomiuri“. Ľubomír 

Kotrha sa ho zúčastňuje od jeho 8. ročníka. Do posledného 26. 
ročníka súťaţe sa prihlásili karikaturisti zo 72 krajín. Svoje 

práce do súťaţe vyberal podľa pred-
stavy, intuície. Najlepšie z nich si 

odkladal na jednu a horšie na druhú 

kôpku. Keď bol nerozhodný pri vý-
bere, pýtal sa dcéry na jej názor. Ak 

sa naše názory nezhodovali, presadil 
som si svoje. Keď mi zavolali kon-

com januára 2005, neveril tomu, ţe 

vyhral. Myslel si, ţe si z neho niekto 
robí ţart. Ale, keď telefonujúci opi-

soval kresby, začal predychávať 
a padať do kolien. Samozrejme, ţe 

mal radosť, ale veď radosť máme 

z kaţdej získanej ceny.  
Info Trenčín 10.03.2005 

Pomocná evidencia 96/1/05 
 

Dňa 9. marca 2005 vyvrcholil 6. ročník medzinárodného 

stretnutia stredoškolských speváckych zborov galakoncertom 
v Piaristickom kostole v Trenčíne po slávnostnej svätej omši 

celebrovanej provinciálom rehole piaristov pátrom Jánom 
Kováčom. Sviatok spevu otvoril Školský spevácky zbor Jo-

zefa Braneckého v Trenčíne za dirigovania zbormajstra Mar-

tina Holúbka. Treba konštatovať, ţe to bol úvod mimoriadne 
pôsobivý a v kaţdom prípade zrelý. Okrem latinských 

a anglických titulov ozdobou dramaturgie boli ťaţkí moderní 
autori Carl Orff  s básňou „Nenávidím a milujem“, najmä však 

estónsky génius Arvo Pärt so staroslovienskou hymnou 

„Bogoroditse Djevo. Poľský spevácky zbor z Krakova vsadil 

víťazný návrh Ľubomíra Kotrhu 
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na patritický, mariánsky a gospelový repertoár. Program mladí 

speváci otvorili jednohlasnou hymnou Bohorodičke a vrchol 

tvorili poľskí modernisti zborovej literatúry Bazylik a Sykul-
ski. Dievčenský spevácky zbor z Ľubľane priniesol do Tren-

čína diela slovinských klasikov čerpajúcich z ľudovej zboţ-
nosti, ako aj diela anglických a európskych skladateľov, ktorí 

pracujú so spirituálmi. Slovinky svojím výkonom nadchli 

poslucháčov nezvyčajnou dynamikou a emocionalitou. V zá-
vere koncertu vystúpili všetky spevácke zbory naraz s Ko-

morným orchestrom Základnej umeleckej školy v Trenčíne, 
ktorý vykradoval Beethovenovou „Ódou na radosť“. 

Trenčianske noviny 14.03.2005  

Pomocná evidencia 106/1/05 
 

Dňa 10. marca 2005 uskutočnila Kniţnica Michala Rešetku 
v Trenčíne v rámci svojich aktivít pri príleţitosti „Mesiaca 

knihy“ stretnutie 

so spisovateľom 
historického faktu 

Andrejom Štiav-
nickým, známeho 

medzi širokou či-

tateľskou verej-
nosťou, svojou ús-

pešnou trilógiou 

o osude známej čachtickej pani Alţbety 

Báthoryovej. Jej ţivot sa stal vďačnou 
predlohou pre filmárov i spisovateľov, 

čo napokon viedlo aj známeho sloven-

ského spisovateľa Joţa Niţňanského 

zľava Andrej Štiavnický, Janka Poláková 
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k napísaniu moţno najpredávanejšieho diela o nej. A práve 

hosť Andrej Štiavnický i keď si spisovateľa Niţňanského váţi, 

má k jeho dielu kritické pohľady. Predovšetkým sú v tom, ţe 
román je postavený na vymyslených dejoch a postavách, kde 

často opisované udalosti a fakty sú z historického pohľadu 
zavádzajúce. Svojím 25-ročným štúdiom a výskumom histo-

rických dokumentov o A. Báthoryovej, najmä v štátnom 

archíve v Budapešti a konzultáciou svojich zistení s renomo-
vanými historikmi (dr. Kočiš), lekármi a podobne mohol 

vysloviť kritické slová. Preto odmieta napríklad vraţdiace 
monštrum – ţeleznú pannu, ktoré reálne nemohlo mať svoju 

existenciu v 16. storočí. Mohlo sa objaviť aţ v neskoršom 

historickom období. Podobne odmieta aj kúpanie A. 
Báthoryovej v krvi nevinných dievčat, keď poznáme rýchlosť 

zráţania krvi. U Alţbety Báthoryovej podľa výpovedí mohlo 
byť okolo 3000 obetí. Spisovateľ Andrej Štiavnický na 

stretnutí s čitateľmi prezentoval so svojou posledne vydanou 

knihou „Alţbeta Báthoryová – V tieni smrti“, ktorá vyšla 
v novembri 2004. Sú v nej spracované udalosti po jej smrti 

a centrom pozornosti čitateľa je ďalšia krvilačná ţena Anna 
Rosina Listiusová, ktorá mala v Alţbete Báthoryovej svoju 

učiteľku. Obe sa totiţ stretli vo väzení Čachtického hradu 

a zrejme si mali, čo povedať, pretoţe sa vyznačovala v krutosti 
týrania sluţobníctva a poddaných. Na jej konte bolo 

zaznamenaných okolo 300 obetí. Touto poslednou knihou 
uzatvoril Andrej Štiavnický ţivot vplyvných rodov na 

Slovensku – Thurzovcov, Nádaţdiovcov a Báthoryovcov na 

základe historických súvislostí a faktov. V závere Andrej 
Štiavnický zodpovedal na početné otázky publika. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 14.03.2005  

Pomocná evidencia 107/1/05 
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Dňa 11. marca 2005 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 

vernisáţ interaktívnej výstavy pod názvom „Rastliny v hud-

be“, ktorú pripravilo Ostravské múzeum. Po privítaní hostí 
výstavy riaditeľkou Tren-

čianskeho múzea Kata-

rínou Babičovou s výsta-

vou zoznámila kurátorka 

výstavy Lenka Černíko-

vá. Ako povedala „na 

výstave sú vystavené ex-
ponáty hudobných nástro-

jov vytvorených z najrôz-

nejších rastlín. K výrobe 
nástrojov boli pouţité 

rastliny z celého sveta. 
Prevaţujú plody stromov 

a bylín. dutých stebiel a semien rôznych rastlín“. Výstava 

vznikla v Ostravskom múzeu a na Slovensku ju vzhliadli 
návštevníci v Košiciach a v Trenčíne. Popis k jednotlivým ex-

ponátom je písaný brailovým písmom, aby i slabozrakí náv-
števníci vedeli o aký hudobný nástroj ide. 

Trenčianske noviny 21.03.2005 

Pomocná evidencia 57/1/05, 114/1/05 
 

Dňa 16. marca 2005 sa uskutočnilo stretnutie so spiso-
vateľkou a publicistkou Irenou Breţnou, pri ktorej sa usku-

točnilo čítanie z jej knihy pod názvom „Te-

kutý fetiš“, ktorou sa vyznáva so svojho 
srdečného vzťahu k mestu Trenčín – mestu 

svojho detstva. Podujatie moderovala editor-
ka, prekladateľka a spoluzakladateľka femi-

nistického publikačného a vzdelávacieho 

projektu „Aspekt“. Na pôde Verejnej kniţ-
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nice Michala Rešetku ju privítala jej riaditeľka Mgr. Lýdia 

Brezová a potom uţ odovzdala slovo Irene Breţnej. Narodila 

sa v Trenčíne, ale ţije vo Švajčiarsku. Sama o sebe hovorí 
„Som tu doma a som tu cudzia. Niečo viem a niečo neviem. 

Správam sa všade rovnako, lebo nezávisím od miesta. Iba 
mením reči“. Chodí po svete, aby ho poznala, ale, aby aj ňom 

podala správu. Túto správu podáva vo svojej najnovšej knihe 

„Tekutý fetiš“, keď vrátila po roku 1989 na Slovensko a do 
Trenčína. Kniha bola pôvodne napísaná v nemeckom jazyku, 

pretoţe kniha bola určená aj pre čitateľov západnej Európy. 
Spolu s vydavateľkou knihu preloţili do moderného sloven-

ského jazyka. Čítanie začala tou časťou novej knihy, v ktorej 

si spomína na privítanie svojimi známymi po dlhých rokoch 
odlúčenia v Trenčíne. Spomínala doslova i preţíva po toľkých 

rokoch na ťaţké chvíle, keď jej matku predchádzajúci reţim 
na rok uväznil. To bola horkosť v srdci, ktorá ju i jej matku 

a vôbec celú rodinu neskôr vyhnala do emigrácie. V emigrácii, 

keď chcela ţiť musela si osvojiť jazyk. Moţno konštatovať, ţe 
si ho osvojila veľmi dobre, pretoţe so svojimi po nemecky 

napísanými dielami ús-
pela nielen medzi svo-

jimi čitateľmi, ale aj 

v odborných literárnych 
kruhoch, za čo získala 

viacero ocenení. Naj-
viac si cení ocenenie 

„Teodora Wolfa“ v Ne-

mecku z roku 2002 za 
priblíţenie a obnaţenie 

čečenského problému 
štýlovo vycíbrenou nemčinou v diele „Zberateľka duší“. Záver 

patril otázkam publika. 

Vlastné poznámky 
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Pomocná evidencia 53/1/05 

 

Dňa 17. marca 2005 sa uskutočnila v Katovom dome na 
Matúšovej ulici v Trenčíne vernisáţ výstavy prác výtvarnej 

a literárnej súťaţe ţiakov Základnej školy Trenčín, Kubranská 
ulica pod názvom „V rozprávke je to tak“. Začiatok podujatia 

patril vystúpenie detí 

z folklórneho súboru 
„Radosť“ so sólo hrami 

na harmoniku a spevom 
tria. Výtvarnú časť súťa-

ţe zhodnotil predseda 

odbornej poroty Mgr. 

Jozef Švikruha. V úvo-

de vyjadril radosť, ţe 
v období, keď je všetko 

zaplavené cestou médií všakových brakových nezmyslov a 

lacnej kultúry exportovaných z Ameriky, našli učitelia toľko 
odvahy venovať sa vo výchovno-vzdelávacom procesu deťom 

aj ľudovej rozprávke. Preto im právom patrí poďakovanie za 
túto ušľachtilú prácu. Veď aj my starší sme vyrástli na ľudovej 

rozprávke a vieme, aký má dosah na správanie detí. Do súťaţe 

sa z deviatich základných škôl v Trenčíne zapojilo len päť, 
ktoré reprezentovalo z ktorých bolo odovzdaných 287 výt-

varných prác. S potešením 
konštatoval, ţe v tento dru-

hý ročník výtvarnej súťaţe 

sa rozšíril aj o literárnu sú-
ťaţ. No, ako povedal, dosť 

bolo rečí, treba poznať 
a odmeniť najlepších. Vo 

výtvarnej súťaţi osobitnou 

cenou poroty bola ocenená 
- 
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kolektívna práca „Vodník“ ţiakov Základnej školy Trenčín, 

Novomeského ulica. Individuálne bolo udelených čestné uzna-

nie pätnástim mladým výtvarníkom. Literárnu časť súťaţe, 
kde sa súťaţilo v poézii a próze zhodnotila Janka Poláková. 

Konštatovala, ţe v súťaţných prácach nastal oproti predchá-
dzajúcemu roku kvalitatívny posun, čo je výsledok práce 

učiteľov i ţiakov samých na sebe. Záver patril opäť odov-

zdávaniu ocenení a vecných darov.  
Pomocná evidencia 101/1/05 

 
V predveľkonočnom čase od 17. do 22. marca 2005 v 

spoločenskej sále kultúrneho strediska Juh pripravilo “Kultúr-

ne centrum Aktivity” zaujímavú výstavu ručných prác pod 
názvom Veľkonočný pozdrav. „Obyvatelia si uţ zvykli, ţe v 

tomto čase pripravujeme výstavu a môţem povedať, ţe opäť 
sme ich nesklamali,“ pochválila sa Svetluša Rajnincová. Na 

výstave bolo moţné obdivovať veľkonočné vajíčka - slepačie, 

morčacie i husacie oblepené farebnými bavlnkami, mašlička-
mi, zdobené batikovaním, obháčkované, maľované voskom, 

drôtikované, obaľované slamou, ale aj vŕtané, ktoré vyzerali 
ako vyrobené z wamberskej čipky. Boli tu aj zdobené vajíčka 

na zavesenie a nechýbali ani veľkonočné aranţmá z najrôz-

nejších materiálov, venčeky, košíčky zo sušených kvetov, trá-
vy a slamy, misky s veľkonočnými vajíčkami. Prispeli aj deti 

výrobkami z keramickej dielne, ktorá pôsobí v miestnom 
kultúrnom stredisku. Ani teraz tu nechýbali Lýdia Švecová a 

Michal Lukáč s ukáţkami drôtikovania vajíčok, Hilda Mate-

jáková s dcérou Danou si vyslúţili obdiv ukáţkami maľovania 
vajíčok voskovou technikou. Pavel Mateják priťahoval najmä 

chlapcov. Tí prichádzali najmä preto, aby zistili, ako sa z 
vŕbového prútia pletú korbáče na veľkonočnú šibačku. Ako 

nám potvrdila pracovníčka kultúrneho strediska Dagmar Ku-

bínska, popri dospelých sa tu vystriedali deti zo všetkých 
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základných a materských škôl, ktoré sú na sídlisku, ba 

maľovať veľkonočné vajíčka voskovou technikou sa prišli 

učiť aj zdravotne choré deti. 
Trenčianske noviny 29.03.2005 

Pomocná evidencia 127/1/05 
 

Pred časom v Základnej škole sv. Svorada a Benedikta 

Trenčín pôsobil astronomický krúţok, ktorý viedla rehoľná 
sestra Magdaléna Gibalová. Zrejme to, no najmä výhodná 

poloha školy v centre mesta a ochota jej vedenia boli pred-
pokladom pre organizovanie regionálneho kola celoslovenskej 

vedomostnej kvízovej súťaţe „Čo vieš o hviezdach?“, v ktorej 

sa pravidelne prezentujú jednotlivci zo základných i stredných 
škôl a členovia astronomických krúţkov. Na utorok 22. marca 

2005 organizátori pripravili uţ 14. ročník tejto súťaţe. 
Zúčastnilo sa jej 29 súťaţiacich v troch kategóriách zo 

Základnej školy Trenčín, Dlhé Hony, Základná škola Trenčín, 

Novomestského ulica a Gymnázia Ľ. Štúra. Vedúca astro-
nomického krúţku v Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne Zdenka 

Baxová sa pochválila, ţe jej krúţok má najväčší počet členov 
a s radosťou potvrdila, ţe dosahujú veľmi dobré výsledky, 

čoho dôkazom je aj táto súťaţ. „Vţdy sa nám aţ do celo-

slovenského kola dostane niekoľko detí.“ Baxová však ľutuje, 
ţe na pozorovanie vesmíru nemajú vhodné podmienky. Preto 

navštevujú hvezdárne v Partizánskom a Hlohovci. Dobre spo-
lupracujú s kolegami v Púchove, ktorí organizujú letné astro-

nomické tábory. Ţiaci vyuţívajú aj sústredenia či semináre v 

Tatranskej Lomnici a na Dobrej Vode. Na súťaţ prišla aj 
Mária Šedivá. „Osemkrát som postúpila do celoslovenského 

kola,“ hovorí mladá astronómka, ktorá sa veľmi rada pozerá 
na hviezdy, pričom si uvedomuje, ţe svet je čosi viac ako 

beţné kaţdodenné starosti. Porota napokon rozhodla, ţe : 
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- z 1. kategórie do krajského kola postupili Zuzana Baxová, 

Zuzana Bogárová a Peter Kosec;  

- z 2. kategórie Peter Vanya, Ján Bogár a Alţbeta Čer-

neková  
- a z 3. kategórie Ondrej Urban, Mária Šedivá a Hana 

Suchomelová.  

Všetci ukázali veľmi dobré vedomosti z astronómie a postúpili 

do krajského kola  v Partizánskom, vyzdvihol predseda poroty 
Róbert Matúš. Uţ teraz sa teší na to, ţe vedomosti si títo 

úspešní detskí astronómovia ešte viac zdokonalia pri 
praktickom skúmaní oblohy ďalekohľadom v pripravovanej 

pozorovateľni trenčianskeho Gymnázia Ľ. Štúra. 

Trenčianske noviny 29.03.2005  

Pomocná evidencia 129/3/05 

 
V sobotu 26. marca 2005 sa v Národnom divadle v Prahe 

udeľovali divadelné Ceny Thálie 2004. Jednu z cien – skle-

nenú múzu Thália v kategórii opereta – muzikál získal Tren-
čan Dušan Vitázek. Charizmatický dlhovlasý študent 4. 

ročníka muzikálového herectva JAMU v Brne bol nomino-
vaný a ocenený za stvárnenie Bergera v muzikáli Hair (Vlasy). 

Ceny boli odovzdávané v priamom prenose Českej televízie za 

účasti exprezidenta a dramatika Václava Havla.  
Trenčianske noviny 04.04.2005 

Pomocná evidencia 144/2/05 
 

Rýdzosť moravského folklóru rezonovala od 31. marca 

2005 vo výstavných priestoroch Mestskej galérie. Dvoma 
pohľadmi na jednu tému vypovedala výstava Folklórne 

ozveny o charaktere slováckych ľudových tradícií. Surová 
reportáţna podoba fotografií Miroslava Potyku čelí tvárou v 

tvár oveľa abstraktnejšej podobe obrazov a monotypov výt-

varníčky Lenky Jurečkovej. Spoločnými vlastnosťami bola 
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farebnosť, pohyb a figurálnosť. Kým kostrou väčšiny doku-

mentárnych Potykových fotografií je konkrétny slovácky 

fašiang, Jurečková na plátnach a výkresoch rozohrala celý rad 
najrôznejších ľudových udalostí. Kým Potyka prináša výrez-

mi, či retušou neskreslený pravdivý pohľad, Jurečková kom-
pozície ponára do magickej farebnej štylizácie. Kaţdý tak 

realitu svojho námetu presahuje iným spôsobom. Potyka 

poodhaľuje za fašiangovými maskami ukrytú ľudskú tvár 
Slovácka. Jurečková nachádza niečo zo súvislostí spojujúcich 

veky a generácie. O uţitočnej symbióze obidvoch pohľadov 
niet pochýb. 

Trenčianske noviny 04.04.2005 

Pomocná evidencia 103/1/05 

 

Dňa 1. apríla 2005 sa začalo pri príleţitosti 200. výročia 

dánskeho rozprávkára Hansa Christiana Andersena vo Ve-
rejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne zaujímavé podu-

jatie pre 80 detí základných škôl pod názvom „Noc s An-

dersenom“. Zaujímavý program, do ktorého bolo zapojených 
niekoľko stovák kniţníc na celom európskom kontinente 

a tisícky detí počas celej noci z prvého na druhého apríla 
2005. Počas celej noci čítali členovia divadla Kolomaţ 

Andersenove rozprávky, piekli rozprávkové buchty a podob-

ne. Tí ktorí nemohli spať surfovali na internete, kde zapojili 
do medzinárodnej súťaţe. V rámci nej sa pozerali na hrôzo-

strašné príbehy, zapájali do súťaţe Superstar, maľovali An-
dersena, no skrátka bolo veselo. 

Pomocná evidencia 124/1/05, 177/1/05   

 
Myjavského maliara Pavla Turana netreba zvlášť pred-

stavovať. Do Trenčína prišiel dňa 30. marca 2005 uţ so svojou 
treťou výstavou. Maliar myjavského ľudu, kopaníc a ľudo-

vých tradícií sa tentokrát prezentoval tou časťou svojej tvorby, 
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ktorá sa dotýka  starej myjavskej architektúry a kaţdodenných 

pracovných činností ľudu tohto rázovitého kraja. Okrem 

krojových motívov boli na výstave zastúpené i krajinné 
motívy najmä Tatier a sčasti aj zátišia. Na jeho obrazoch 

prevládala typická modrá farba myjavských krojov. „Snaţím 
sa miešať farby v skutočných odtieňoch. Preto aj tá typická 

modrá v kombinácii s bielou. Ţeničky, keď im farba odevu 

vybledla na slnku, tak si rozrobili „modričku“, prepláchali v 
nej šaty a tie boli opäť svieţe a ţiarivé,“ prezrádza niečo z 

maliarskeho fortieľa Pavol Turan. Realizmus sa prejavuje 
nielen vo farbách, ale i v celkovej kompozícii obrazov. Ich 

základom sú krajinomaľby, figuralistika, menej zátišia. Pavol 

Turan, ktorý sa narodil 11. septembra 1921 v osade Vápenky 
pri obci Krajné, uţ od detstva rád kreslil a jeho snom bolo 

študovať výtvarné umenie. „Kreslil som skôr, ako som začal 
písať,“ spomína si. Na čas musel svoje maliarske sny odloţiť a 

začal pracovať. Vzdelanie si dokončil aţ ako ţiviteľ rodiny 

diaľkovým stredoškolským štúdiom. Vyštudoval výtvarnú 
výchovu a zemepis na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. 

Teóriu kreslenia sa učil u profesora Lehotského. Začínal kres-
bu tuţkou, vyskúšal i ďalšie techniky, perokresbu, akvarely, 

kresbu tušom, suchý pastel. „Maľujem aj olejom, podľa toho, 

čo robím,“ dopĺňa Pavol Turan. „Olej, keď sa správne urobí, 
namieša tak, aby farby na seba nepôsobili negatívne, je 

najtrvalejší. Skúšal som aj maľbu na plátno, ale je veľmi 
citlivá.“ 

Trenčianske noviny 04.04.2005 

Pomocná evidencia 148/2/05 
 

Dňa 2. a 3. apríla 2005 uskutočnili v športovej hale Dukla 
Trenčín 1. ročník akademických majstrovstiev Slovenska 

amatérskych párov v štandardných a latinsko-amerických tan-

coch a otvorené majstrovstvá Slovenska 2005 profesionálnych 
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párov v štandardných a latinsko-amerických tancoch. V prvý 

deň súťaţ otvoril prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka PaedDr. Ernest Broska zaţelal akademikom z celé-
ho Slovenska veľa úspechov. Do súťaţe akademikov sa kva-

lifikovalo 11 tanečných  párov v latinskoamerických tancoch, 
z ktorých finále postúpilo šesť najlepších párov. Víťazstvo sa 

odniesol tanečný pár Tomáš Kubiš s Michaelou Markovou 

z Poľnohospo-
dárskej univerzity 

Nitra pred taneč-
ným párom Zsolt 

Luko – Miroslava 

Kosinová z Uni-
verzity Komen-

ského v Bratislave 
a tanečným párom 

János Kocsis – 

Lucia Krnčaková 
z usporiadajúcej 

Trenčianskej uni-
verzity Alexandra 

Dubčeka. S mi-

moriadnym pôţit-
kom diváci sledovali tanečný schow program a súťaţ pro-

fesionálnych tanečníkov o postup na majstrovstvá Európy 
manţelov Soukupových z Dukly Trenčín a tanečného páru 

Vladimír Schnirev – Elena Lebedeva z Bratislavy. Víťazom sa 

stali manţelia Soukupovi z Dukly Trenčín. V súťaţi štan-
dardných tancoch akademikov zvíťazil tanečný pár Róbert 

Pavlík – Eva Prnová z Dukly Trenčín pred tanečnými pármi 
Erik Seman – Zuzana Serenčová z Košíc a Filip Krivda – 

Kristína Ondrovičová z Bratislavy. V súťaţi profesionálov 

zvíťazil tanečný pár Jozef Kováč - Michaela Havlíková 
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z Košíc pred tanečným párom Vladimír Schnirev – Elena 

Lebedeva z Bratislavy. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 133/1/05 

 
Dňa 6. apríla 2005 uskutočnilo vo Verejnej kniţnici Mi-

chala Rešetku zábavné pásmo literáta a hudobníka Otakara 

Krasenského pri príleţitosti 100. výročia narodenia dvojice 
nezabudnuteľných českých komikov Jířího Voskovca a Jána 

Wericha. 
Pomocná evidencia 126/1/05 

 

Dňa 8. apríla 2005 sa uskutočnilo vo Verejnej kniţnici 
Michala Rešetku stretnutie so spisovateľkou Editou Supeky 

s čitateľmi, aby predstavila svoju najnovšiu knihu „. 
Pomocná evidencia 125/1/0 

 

Slovensko má svojho zástupcu vo finále súťaţe Česko 
hľadá SuperStar. Potom, čo talentovaný Trenčan Filip Jan-

kovič neuspel v slovenskej obdobe tejto speváckej súťaţe, 
skúsil šťastie u susedov. A vyšlo to! Za interpretáciu skladby 

Chliché od skupiny Support Les-

biens od divákov tento 19-ročný 
gymnazista získal 24 % hlasov a 

do finále postúpil spolu so 17-
ročnou Janikou Kolářovou. „Bola 

to strašne silná desiatka, ja som 

tipoval minimálne štyroch, ktorí 
mali veľkú šancu postúpiť. Tak som si hovoril, kto by uţ 

posielal hlasy Slovákovi ?“ povedal Filip. „Najskôr som tomu 
neveril, potom som si myslel, ţe sa mi to sníva. S Janikou sme 

sa navzájom štípali do rúk, lebo sme tomu neverili. Úţasný 

Filip Jankovič 
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pocit,“ hovorí šťastný Filip, ktorého výkon ocenila aj samotná 

porota.  

Trenčianske noviny 29.03.2005  
Pomocná evidencia 128/1/05 

 
Dňa 9. apríla 2005 Kultúrne a metodické stretnutie Ozbro-

jených síl Slovenskej republiky v Trenčíne poskytlo priestor 

pre poriadanie výstavy k 60. výročiu oslobodenia mesta Tren-
čín. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo za účasti predsedu 

Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bo-
jovníkov v Trenčín To-

máša Šveca a primátora 

mesta Trenčín Ing. Bra-

nislava Cellera. K po-

riadanej výstave hovoril 
jej kurátor Jozef Kore-

ný. „Výstava sa skladá z 

viacero častí – filatelis-
tickej, fotografickej, do-

kumentačnej, ku ktorým 
poskytli vystavené materiály bývalí odbojári a Trenčianske 

múzeum“. 

Vlastné poznámky  
Pomocná evidencia 102/1/05 

 

Do piatich nasledujúcich nedieľ rozloţili organizátori 

program Trenčianskej hudobnej jari. Po minuloročnom defilé 
zahraničných hudobných telies vsadil tentoraz Klub priateľov 

váţnej hudby na domácu kvalitu. Úroveň jarnej časti tren-

čianskeho festivalu váţnej hudby, to ale nepoznačí. Prestíţ po-
dujatia rastie a ako sa pochválil jeden z organizátorov Vlado 

Kulíšek, naozaj renomovaní slovenskí umelci sa im hlásia uţ 
sami. Je to podľa neho výsledok práce nielen ľudí v Trenčíne, 

ale tieţ dramaturgia festivalu, vynikajúceho klaviristu a peda-

zľava – Ing. Branislav Celler, Tomáš Švec, Ivo Veliký, Jozef Korený 
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góga na bratislavskej Vysokej školy muzických umení v Bra-

tislave, Františka Perglera. Aj vďaka hudobným kontaktom 

tohto rodáka z Trenčína sa ani teraz netreba obávať o kvalitné 
hudobné záţitky. Ako prvé by malo do Galérie M. A. 

Bazovského uţ 17. apríla 2005 prísť Klavírne trio Istropolis s 
klaviristkou Katarínou Brejkovou, huslistkou Melániou 

Lipkovou a violončelistkou Katarínou Zajacovou predstavia 

skladby Šostakoviča, Godára a najmä Maurice Ravela. Pre 
druhý koncert budú potrebovať organizátori väčšiu sálu, lebo 

Trenčín bude hostiť hviezdu slovenského operného neba 
Martina Babjaka a Janu Bernáthovú, ktorých klavírnym 

sprievodom podporí Daniel Buranovský. Organizátori nepo-

chybujú, ţe divákmi zaplneným refektárom Kolégia piaristov 
zaznejú mnohé známe árie klasikov opery. Huslistku Jelu 

Špitkovú si zrejme pamätajú iba tí starší. Jej recitál s 
klavírnym sprievodom Karin Remencovej je však ťaţko 

neodporučiť. Skladby Beethovena, Schumana, Vitaliho a 

Wicziavského v podaní tejto dámy slovenského husľového 
interpretačného umenia sľubujú silný záţitok. Rovnako ako 

virtuozita nášho v súčasnosti najlepšieho violončelistu Jozefa 

Podhoranského. V jeseni v Trenčíne divácky úspešný koncert 

štyroch violončiel (zdruţenia Cellissimo) tento umelec 

absolvovať nemohol a tak prijal pozvanie teraz. S klavíristom 
Ivanom Gajanom sa predstavia rovnako v Galérii M. A. 

Bazovského. Vyvrcholením celého festivalu v druhú májovú 
nedeľu bude koncert Slovenského komorného orchestra Boh-

dana Warchala v evanjelickom kostole. Kvalite telesa bude 

podľa organizátorov zodpovedať ich zaujímavý a atraktívny 
program. Z rôznorodého, viac ako mesiac trvajúceho pro-

gramu Trenčianskej hudobnej jari, by si tak mali vybrať i takí, 
čo dnes uţ menšinovému ţánru - váţnej hudbe beţne ne-

holdujú. 

Vlastné poznámky 
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Pomocná evidencia 143/1/05 

 

Dňa 13. apríla 2005 sa uskutočnil v Galérii M. A. Bazov-
ského koncert víťazov regionálnej súťaţe pod názvom „Pieseň 

Lýdie Fajtovej“. Pred širokou návštevou, najmä rodičov sa 
prezentovalo 67 najlepších spevákov. Sedemčlenná odborná 

porota pod vedením Mgr. Miroslava Dudíka mala veľmi 

obťaţnú prácu, pretoţe výkony všetkých detí boli vynikajúce. 
No predsa drobné nedostatky rozhodli o víťazoch v piatich 

kategóriach nasledovne : 
A) Marek Pruţinec zo Základnej umeleckej školy Trenčín. 

Získal aj cenu primátora mesta Trenčín; 

B) Aneţka Klabníková zo Základnej umeleckej školy 
Povaţská Bystrica; 

C) Alţbeta Bartošová zo Základnej umeleckej školy Púchov; 
D) Simona Ladecká zo Základnej umeleckej školy Dubnica 

nad Váhom; 

E) Alţbeta Gajdošová zo Základnej umeleckej školy 
Dubnica nad Váhom; 

F) Ľudová hudba „Prvosienka“  zo Základnej umeleckej 
školy Bubnica nad Váhom; 

Laureátom sa stala Karla Kostelníková zo Základnej ume-

leckej školy Trenčín. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 158/1/05 
 

Pri príleţitosti Dňa nespravodlivo stíhaných uskutočnila 
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne druhé stretnutie 

so spomienkami na vynikajúceho človeka 

pod názvom „Vedľajšie pracovné úväzky 
pána Ladislava Kvasničku“. V úvode po-

dujatia vystúpila so svojím milým det-
ským spevavým hláskom veľmi úspešná 

Paulínka Ovádková zo Základnej ume-
Paulínka Ovádková 
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leckej školy v Trenčíne a po nej vystúpili s recitáciou veršíkov 

od MUDr. Ladislava Kvasničku Veronika Hradocká a Do-

minika Paláková zo Základnej školy sv. Svorada a Benedikta 
v Trenčíne. Po ich vystúpeniach podujatie uviedol spisovateľ 

Rudolf Dobiáš. Okrem iného spo-
menul, ţe na Deň nespravodlivo stí-

haných si pripomína mimoriadne ťaţké 

obdobie spred viac ako štyridsať ro-
kov, keď začalo ťaţenie štátu proti 

katolíckej cirkvi. Všeobecne moţno 
konštatovať, ţe od tejto chvíle začala 

komunistické strana otvorený boj proti 

vlastným občanom, proti ich právam. 
Táto zlovôľu zo strany vedenia štátu 

na občanov bola príznačná i v minulosti, spomenul pritom 
francúzsku revolúciu, boľševickú revolúciu, či februárový 

puč, ktoré priniesli pospolitému ľudu vţdy biedu, nenávisť 

vojnu, smrť a chudobu. Dal aj otázku, prečo 
si práve v tento deň pripomíname ţivot 

a dielo MUDr. Ladislava Kvasničku a aj ňu 
odpovedal. Bol človekom, ktorý spravodlivý 

ţivot nielen hlásal, ale aj ţil podľa týchto 

zásad konaním dobra a milovania blíţneho. 
Bliţšie o svojom otcovi hovoril jeho syn 

PhDr. Marián Kvasnička. Svoje hovorené 
slovo doplňoval výtvarnými dielami svojho otca.  

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 159/1/05 
 

  V Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky v Trenčíne v rámci „Výstavy za oknami“ od 

22. marca 2005 vystavoval svoje fotografie amatérsky fotograf 

Jozef Sjekel. Fotografie dynamickej mladosti, prírody a ţivota 

Rudolf Dobiáš 

PhDr. Marián Kvasnička 
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spolu s novými pohľadmi na Trenčín tvorili prierez jeho 

tvorby od roku 1993 do 2004. „Fotografie by mali hovoriť 

sami za seba,“ tvrdí Jozef Sjekel. Zaznamenávanie príťaţlivej 
mladosti dievčat, stromov, či úsmevov slnečníc, odhaľujú naj-

mä autorovú lásku k ľudskej prirodzenosti, k dievčenskej krá-
se a k prírode. Variácie Trenčianskeho hradu prezrádzajú silnú 

spätosť s mestom. Trenčín je veľmi fotogenický. Keby som 

chcel fotiť iné mesto, asi by som sa správal ako turista, keďţe 
by som na to nemal toľko času, ako keď tu ţijem. Mám moţ-

nosť si všímať detaily, svetlo, farby, skúšať rôzne nové po-
hľady. Rád si počkám na východ alebo na západ slnka, či na 

všetky štyri ročné obdobia zachytené z toho istého miesta. 

Mesto sa dá fotiť stále, pretoţe sa stále mení. Jozef Sjekel sa 
nehrá na umelca. Snaţí sa len zachytiť, čo sa mu páči. Nie je 

ani členom nijakého spolku fotografov. Ale ako sám priznáva, 
je preňho ťaţké od svojich fotografií získať odstup, čo niekedy 

nie je dobré.  

Trenčianske noviny 11.04.2005  
Pomocná evidencia 168/2/05 

 
Deň 19. apríl 2005 patril jednému z významných podujatí 

v rámci 80. výročia Verejnej kniţnice Michal Rešetku 

v Trenčíne, na ktorom sa venovala pozornosť významnému 
regionálnemu bibliografovi Michalovi Rešetkovi. V pred-

náškach vystúpilo viacero odborníkov : 
- Mgr. Eva Augustínová : Rukopisné diela a korešpondencia 

Michala Rešetku zachovanej v Literárnom 

archíve Slovenskej národnej kniţnice; 
- PhDr. Agáta Klimeková :  Kniţnica Michala 

Rešetku vo vzťahu k slovacikiálnym tlačiam 
z 18. a 19. storočia; 

- Mgr. Peter Sabov : Súčasný stav historickej kniţnice Mi-

chala Rešetku; 

Mgr. Mária Čajová 
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- Mgr. Mária Čajová :  Michal Rešetka a Horná Súča 

- Mgr. Ľudmila Štrohnerová : Michal Re-

šetka v bibliografickej prezentácii; 
- doc. PaedDr. Miloš Kovačka :  Michal Re-

šetka a dejiny slovenskej bibliografie. 
 

 

V priestore „Galérie za ok-
nami“ v Kultúrnom a metodic-

kom centre Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky boli od 

18. do 25. apríla 2005 vysta-

vené návrhy, ktoré hodnotila 
odborná porota v súťaţi o logo 

mesta Trenčín vo februári 
2005. Z celkového počtu 250 

návrhov bolo vystavených 214 návrhov, ku ktorým sme 

obdrţali súhlas autorov s vystavením diela. Vystavené diela 
boli umiestnené bez poradia a vyčlenených je iba 12 finá-

lových návrhov, ktoré sú spracované vo forme archívneho pla-
gátu.    

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 178/1/05 
 

Dňa 20. apríla 2005 vo 
výstavných priestoroch 

na Mierovom námestí         

č. 16  v Trenčíne sa usku-
točnila promócia knihy 

Zdenky Povolnej pod 
názvom „Medový dom“ 

a vernisáţ výstavy foto-

grafií Františka Horvá-

doc. PaedDr. Miloš Kovačka 

doc. Ing. Juraj Wagner v úlohe krstného otca 
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tha. Prv však neţ sa uskutočnila promócia a vernisáţ sa k tejto 

významnej udalosti vyjadrili majiteľ vydavateľstva Nebojsa 

Peter Štrelinger a Ivo Veliký, ktorý zastupoval v neprítom-
nosti kurátora PhDr. Mariána Pauera. Tvorbu Zdenky Po-

volnej priblíţili vo svojich vystúpeniach PhDr. Marta Ha-

lečková a Mária Šlosárová. Slávnostný akt promócie knihy 

„Medový dom“ vykonal rektor Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Na 
potešenie zahrala ľudová hudba zo Selca. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 176/1/05 

 

Hoci má sieť www uţ 30 rokov, rozmach internetu je zále-
ţitosťou posledných desiatich. Fenomén internetu obsahuje 

celý diapa-
zón záuj-

mov ľudí, 

nájdu tu in-
formácie i 

zábavu v 
rozličných 

formách. Je 

dnes beţné 
prezentovať 

sa na inter-
nete. Svoje 

vlastné 

stránky ma-
jú nielen 

veľké spoločnosti, ale i obyčajní ľudia. Pozreli sme sa, aké sú 
webové stránky niektorých okolitých miest. Nové oficiálne 

stránky mesta Trenčín (www.trencin.sk) sú na internete od         

7. apríla 2005. Predchádzajúce stránky fungovali necelé tri ro-
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ky. Uţ pred nimi sa mesto Trenčín prezentovalo na internete 

oficiálnymi stránkami, ktoré však boli statické, neaktu-

alizované. Dnešok predstavuje obrovský kvalitatívny krok. Na 
nových stránkach je nový obsah, najmä kvalitné informácie, 

usporiadané v jednoduchej a logickej štruktúre s prehľadnou 
navigáciou. Rovnaký dôraz bol kladený i na zabezpečenie 

pravidelnej aktualizácie údajov, preto by sa nemalo stať, ţe sa 

na našej stránke stretnete s neaktuálnou, teda neuţitočnou 
informáciou. Novinkou je webbová kamera, prostredníctvom 

ktorej môţe návštevník hoci aj na druhom konci zemeguľe 
pozrieť aktuálne dianie na Mierovom námestí v Trenčíne. 

Návštevníci stránok môţu vyuţívať on-line formuláre, získajú 

tu priame kontakty na predstaviteľov i zamestnancov mesta 
Trenčín. Nechýba priestor pre vyjadrenie názorov, postrehov, 

pripomienok. Nové stránky vytvorila externá firma a stáli 
mestský rozpočet 200.000,- Sk.  

Trenčianske noviny 25.04.2005  

 
Pod odborným vedením pani Oľgy Pavlíkovej sa usku-

točnila v dňoch 27. a 28. apríla 2005 prvá časť rýchlokurzu 
studenej kuchyne v Kultúrnom stre-

disku Dlhé Hony v Trenčíne. 

V tomto kurze jeho 20 účastníci 
učili pripravovať rôzne druhy mís – 

syrové, nárezové, kombinované 
a hydi-

nové 

rolády. 
Pri vyhodnotení kurzu bolo vi-

dieť, ţe jeho účastníci praktickú 
činnosť zvládli veľmi dobre, pre-

toţe bolo radosť sa pozerať na 

výsledky ich práce, čo potvrdzuje 
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aj fotografia. Je len samozrejmé, ţe takto pripravené studené 

misy účastníci kurzu aj degustovali, teda čo si pripravili, to aj 

zjedli. Na záver treba dodať, ţe som bol prekvapený, ţe o kurz 
studenej kuchyne prejavili nielen ţeny, ale aj jeden muţ.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 29. apríla 2005 Galéria M. A. Ba-

zovského bola miestom vernisáţe pod náz-
vom „Zo zbierok galérie 3. 

– Slovenské výtvarné 
umenie druhej polovice 20. 

storočia“. Návštevníkov 

privítala riaditeľka PhDr. 

Danica Lovíšková. Bliţšie o výstave pri-

blíţila vo svojom vystúpení jej komisárka 
PhDr. Alena Hejlová.  Výsta-

va sa stala treťou  a záverečnou 

časťou cyklu, v ktorej Galéria 
M. A. Bazovského predstavila 

verejnosti výtvarné diela zo 
svojho zbierkového fondu. Za 

viac ako tri desaťročia sa galérii 

podarilo zozbierať vývojovo 
významné diela takmer všet-

kých, teraz uţ historicky klasi-
fikovaných generácií umelcov. 

Najpočetnejšou  skupinou 

zbierkového fondu galérie sa stali diela, ktoré vznikali v 70. 
a 80. rokoch 20. storočia, čo je prirodzené, pretoţe galéria od 

svojho zaloţenia v roku 1969 systematicky budovala zbierku 
dielami z tohto obdobia. Základom budúcej zbierky sa stali 

pravidelné výstavy diel vtedajších autorov a následné nákupy 

ich prác do zbierkového fondu. Začiatok 60. rokov bol pre 

bronzová socha dievčatka od Laco Snopeka 

PhDr. Danica Lovíšková 

PhDr. Alena Hejlová 
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slovenské výtvarné umenie prelomovým obdobím, pretoţe sa 

začína aplikovať teória abstrakcionizmu a ďalšie  aktuálne 

programy svetového maliarstva. Obroda výtvarného umenia sa 
niesla v znamení návratov k prameňom európskej a domácej 

moderny. Otvorenosť a pluralita názorov 60. rokov nahradila 
v 70. rokoch renesancia komunistickej totality vo všetkých 

sférach politického a spoločenského ţivota. V rôznych variá-

ciách vo výtvarnom umení nachádzala figúra svoje uplatnenie. 
Iná skupina autorov sa akreditovala v krajinomaľbe, chápanej 

v zmysle triezveho civilizmu a novej neemfatickej citovosti. 
V grafike vďaka silnej osobnosti Albína Brúnovského sa 

rozvinul fenomén fantázijného realizmu. Uvoľňujúca atmo-

sféra polovice 80. rokov signalizovala stretnutie dvoch proti-
chodne chápaných paradigiem moderny a postmoderny. 

Umelci alternatívnych štruktúr pomaly začali rozširovať svoj 
vlastný obzor. Maľba sa začiatkom 90. rokov vrátila aj ku kla-

sickému maľovaniu obrazov, expresívno-figuratívnej polohe, 

k interpretácii osobných vzorov. V kultúrnom programe osvie-
ţila vernisáţ výstavy klavíristka Asadi Azad. 

Vlastné poznámky 
 

Útvar kultúry Mestského 

úradu v Trenčíne pripravil bo-
hatý a pestrý program, ktorý 

začal uţ 29. apríla o 20,
00

 hod., 
keď Mierove námestie oţilo 

dramatizáciou poviedky čes-

kého spisovateľa  Jána Weissa 

„Bianca Braselli, dáma s dvo-

mi hlavami“, v réţii divadla 
Teatro Tatro z Nitry, aby pripo-

menula zabudnuté tradície ko-

čovného komedianstva. V ten istý deň o 19,
00

 hod. na Štúro-

Letná reštaurácia od Nikolaja Fedkoviča 
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vom námestí vystúpila trenčianska skupina historického 

šermu Wagus s prierezom svojej 15-ročnej šermiarskej 

a divadelnej tvorby, ukončenej jedinečnou ohnivou show.  
V sobotu 30. apríla  očakával veľkých i malých občanov 

mesta Trenčín bohatý kultúrny program. Na Mierovom ná-

mestí pod šapitó bolo do-

poludnie i poobedie veno-

vané našim deťom, kde 
boli pre nich pripravené 

od 9,30 hod. Tvorivé di-

vadelné dielne pre deti 

a rodičov v réţii divadel-

ného zdruţenia Kolomaţ, 
na ktoré nadviazalo 

o 11,
00

 hod. Dramatické 

intermezzo o Marienke a Jankovi v réţii Teatro Palestrina. 

Táto rozprávková fraška sa zopakovala aj o 14,
30

 hod. a večer 

o 20,
00

 hod. opäť patril dramatizovanej poviedke Jána Weissa 
„Bianca Braselli, dáma s dvomi hlavami“. 

Na Mierovom námestí v Trenčín o 17,
00

 hod. pokračoval 
program stavaním mája za učinkovania dychovej hudby 

„Opatovanka“, ţenskej speváckej skupiny Kubran a det-

ských folklórnych súborov Radosť a Kubranček. Potom                  
o 18,

00
 hod. zazneli májové swingové a tanečné melódie 

v interpretácii Big bandu Lubomíra Morávka zo Zlína. 
Na Štúrovom námestí sa o 18,

00
 hod. uskutočnila májová 

veselica, v ktorej  do tanca hrala dychová hudba Opatovanka 

a hudobná skupina  Impulz. 
Na pódiu pred Kultúrnym a metodickým centrom Ozbro-

jených síl Slovenskej republiky od 16,
00

 do 17,
30

hod. sprí-
jemnili popoludnie Mrzkáni - country hudobná skupina z Lip-

tovského Mikuláša, BG – time – bluesgrassová hudobná sku-

deti z folklórneho súboru Radosť zdobili stuhami máj 
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pina z Bratislavy a Monte – folková hudobná skupina 

z Prešova. 

V nedeľu 1. mája začal 
kultúrny program o 10,

00
 

hod. Majálesovým sprie-

vodom na trase Dom ar-

mády -  Štúrovo námestie – 

Mierové námestie, v kto-
rom vystúpili :  skupina 

historického šermu Wagus, 
Musica Poetica, Fistulato-

ris Consort, dvorné dámy 

zo Strednej priemyselnej 
školy odevnej, deti z TJ Mladosť, Základnej umeleckej školy 

a Školského klubu Sedmička, Folklórnu skupinu Selčan zo 
Selca, Mestský dychový orchester Trenčín a Prvý trenčiansky 

bubenícky spolok. Na pódiu amfiteátra Mierového námestia 

vystúpil o 10,
30

  hod. Mestský dychový orchester Trenčín. 

Program pokračoval 

o 11,
00

 hod. vystúpe-
ním Line Duo – 

tancujúci klauni. O 

11,
15

 hod. Straţano-

vo bábkové divadlo 
pre deti zahralo diva-
delnú hru Ako Gaš-

parko s princom vys-

lobodili princeznú. 
Na pravé poludnie 

vystúpil detský folklórny súbor Radosť. Na počúvanie o 13,
30

 
hod. vystúpila Country hudobná skupina Lousiana z Prievidze 

a tanečná skupina Tap Dance Quartet. Prehliadka leţérnej 

nadčasovej módy  Chvála  vílam  a lúčnym kvetom sa usku-

výtvarné tvorivé dielne detí 

v čele sprievodu kráčali členovia skupiny historického šermu Wagus 
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točnila o 15,
30

 hod. Roztopašníčky sa o 16,
30

 hod.   predstavili 

v tanečnej  rozprávke Mrázik.  O 17,
30

  hod. patrilo pódium 

vystúpeniu folklór-
neho súboru Druţba.   

V šapitó Mierového 
námestia sa o 11,

00
 

hod. uskutočnili výt-

varné tvorivé dielne 
pre deti.  O  19,

00
 hod. 

tento priestor patril 
muzikálu Láska, 

v ktorom účinkovalo 

Divadlo Gunagu 
a Komorný orchester mesta Trenčín za dirigovania Michala 

Kaščáka. Štúrove námestie bolo od 11,
00

 do 17,
00

 hod. mies-
tom koncertovania dychových hudieb Textilanka, Bodo-

vanka,  Trenčianska dvanástka, Vlčovanka. Okolité lavičky 

boli zaplnené počúvajúcimi občanmi. 
Vlastné poznámky  

 
Nebola to náhoda, keď na 

vernisáţi výstavy pod názvom Ikony 

od autorky Aleny Teicherovej z 
Dubnice nad Váhom, uskutočnenej 

dňa  28. apríla 2005 v priestoroch 
Mestskej galérie v Trenčíne na Mie-

rovom námestí, sa objavili ľudia so 

symbolom slnečnice pripnutými na 
šatách. Vysvetlenie prišlo vzápätí. 

Tak, ako má Liga proti rakovine 
symbol narcis, tak ochorenie s diag-

nózou Sclerosis Multiplex symbo-

lizuje slnečnica. Na výstavu bolo vstupné dobrovoľné a celý 
tvorivé dielne detí prebiehali v šapitó 

pod mestskou veţou koncertovala skupina Fiskula Consorsis 

Matka Boţia ustavičnej pomoci 
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výťaţok pôjde trenčianskemu klubu Sclerosis multiplex na 

zabezpečenie rekondičného pobytu pre jeho členov. „Ide o 

moju prvú benefičnú výstavu. Títo ľudia fascinujú svojou 
úţasnou silou, s ktorou prekonávajú ťaţkosti spôsobené cho-

robou,“ povedala na vernisáţi Alena Teicherová. Vyjadrila 
odhodlanie v podobných akciách pokračovať pretoţe je veľa 

ľudí, ktorým treba pomáhať. V prvý deň sa vyzbieralo 2.940 

Sk. Samozrejme, ţe prostriedky na zaplatenie rekondičného 
pobytu nebudú stačiť a musíme doloţiť z vlastných zdrojov 

vysvetlil predseda trenčianskeho klubu Juraj Majerech. Výs-
tava bola symbolicky spojená  s podujatím 

“Krok so Sclerosis Multiplex”, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 21. mája 2005. Na verni-
sáţi nechýbal ani lekár MUDr. Branislav 

Breţný z Povaţskej Bystrice, ktorý sa 
pravidelne zúčastňuje podujatia s názvom 

“Krok s Sclerosis Multiplex”, ktoré sa po 

minulé dva roky konali aj v Trenčíne. Vo 
svojom vystúpení na výstave priblíţil 

účastníkom vernisáţe o aké ochorenie v 
prípade diagnózy Sclerosis Multiplex ide. 

Zázračnosť výstavy spočíva v jej energii, povedala autorka 

ikon Alena Teicherová a dodala vţdy ma fascinovala krása 
ikon, ich tajomno a duchovná sila. Z 

tvári ikon vyţaruje niečo, čo maliar 
nedokáţe dať portrétu. Ikonopisectvu 

sa venujem preto, aby som poodhalila 

toto tajomno. Jej slová doplnili slová 
kurátorky výstavy PhDr. Eleny Poru-

bänovej, ţe výstavy ikon sú v našom 
teritóriu skôr zvláštnosťou. Umelcov, 

čo sa im venujú, nie je veľa. Pre au-

torku sa tvorba ikon stala vyvrcho-

Ukriţovanie 1. 

Ukriţovanie 3. 
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lením jej dlhoročného záujmu o reprodukcie a kopírovanie 

diel starých majstrov. Alena Teicherová sa naučila ikono-

pisectvu v Michalovciach, v škole pri Spolku ikonopiscov, 
podľa stáročia pouţívaného kánonu ešte z byzantských čias. 

Tvorí na základe prísnych a presne stanovených pravidiel po 
stránke technologickej, obsahovej, symbolickej, farebnej.  

Trenčianske noviny 02.05.2005  

Pomocná evidencia 219/1/05 
 

Dňa 28. apríla 2005 sa uskutočnilo v evanjelickom kostole 
vystúpenie speváckeho zboru z maďarského mesta Sarvaš. 

Toto vystúpenie nebolo vôbec náhodné, pretoţe vzťahy medzi 

Povaţím a mestom Sarvaš siahajú do hlbokej histórie a majú 
predovšetkým evanjelický základ. Historicky najvýznam-

nejšou postavou bol evanjelický kňaz  Samuel Tešedík starší, 
ktorý v Trenčíne študoval teológiu a väčšinu svojho ţivota 

preţil medzi dolnozemskými Slovákmi. Samuel Tešedík 

mladší sa stal po vzore svojho otca stal sa tieţ evanjelickým 
farárom. Vyštudoval v Bratislave a pôsobil v Sarvaši. Bol 

významným reprezentantom reforiem. Stal sa členom 
Kráľovskej školskej komisie v Bratislave. Evanjelický farár 

Ján Straka, rodák zo Zlatoviec, si vzal za manţelku sestru 

Samuela Tešedíka mladšieho, Máriu.  
Trenčianske noviny 02.05.2005  

Pomocná evidencia 221/2/05 
 

V poradí šiesty koncert finalistov Superstar v piatok               

29. apríla 2005 naplnil trenčiansku mestskú športovú halu s 
2,5-tisícovou kapacitou. Ako prvý vystúpil Robo Mikla, ktorý 

na pódiu statočne bojoval so zlyhávajúcim hlasom. Fanúšikov 
po skladbe Kým ťa mám, ktorú odspieval aj odrozprával, po-

bavil slovami: „Túto skladbu, ktorú som spieval, venujem 

svojim hlasivkám.“ Po Robovi sa na pódiu objavil Samo 

Ukriţovanie 3. 
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Tomeček, ktorý Trenčanom prezradil, ţe si uţ raz v ich 

športovej hale zahral, ale vtedy bola na rozdiel od dnešného 

večera, skoro prázdna. Fanúšičky nadchol Martin Kelecsényi, 
ktorý sa uprostred skladby začal vlniť ako striptér a pomaly si 

vyzliekal sako. Ocenili to intenzívnym jačaním. Sklamalo ich 
iba to, ţe na pódium spadlo len sako. Aj v Trenčíne v povetrí 

lietal plyšový zverinec. Tomáš Bezdeda si letiacu ţirafu 

odchytil priamo vo vzduchu a spolu s ňou odspieval skladbu 
od kapely No Name. „Ja vás nevidím, ale hlavne, ţe vás 

počujem,“ vravel nadšenému publiku. Vyzvedal aj to, či sú v 
publiku maturanti, pretoţe maturitné skúšky čakajú aj jeho a 

trocha má z nich obavy. Ešte pred začiatkom koncertu 

publikum zabávali moderátori Rádia Expres, ktorí medzi 
tínedţerov pod pódiom hádzali suveníry. Urputný boj sa 

odohral o tričko s podpisom prvej slovenskej superstar Katky 

Koščovej. Zo šesť detí sa oň naťahovalo niekoľko minút. 

Nenudili sa ani zdravotníci. Vo vydýchanej atmosfére 

športovej haly prišlo niektorým deťom zle.  
Trenčianske noviny 02.05.2005  

Pomocná evidencia 216/1/05 
 

Dňa 7. mája 2005 sa uskutočnila v Delovej bašte Tren-

čianskeho hradu vernisáţ súťaţnej výstavy neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby „9. výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja“ . 

Prítomných hostí privítal riaditeľ Tren-
čianskeho osvetového 

strediska Mgr. Vladimír 

Zvalený. Vyzval člena 
odbornej poroty Jozefa 

Vydrnáka o zhodnotenie 
prihlásených amatérskych 

výtvarníkov do súťaţe. 

Ako povedal, ţe sú medzi nami ľudia, 

Ivanka Klenová 

Mgr. Vladimír Zvalený 
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ktorí v tomto uponáhľanom svete chcú o sebe hovoriť nielen 

slovom, ale aj výtvarnými prostriedkami. Do súťaţe sa pri-

hlásilo 75 neprofesionálnych výtvarníkov s 287 prácami. Od-
borná porota vybrala do súťaţe a verejnú prezentáciu 68 autor-

ov so 169 prácami. Pri posudzovaní predloţených výtvarných 
diel porota dbala predovšetkým na kvalitu remeselného 

zvládnutia výtvarných materiálov, novosť 

výtvarných nápadov, postupov a realizácií 
a myšlienkových výpovedí. Vo výstavnej 

a súťaţnej kolekcii dominovala maľba 
v rôznych technikách. Okrem toho bola 

zastúpená grafika, kresba, plastika, kera-

miky, drevo i kov, úţitkové sklo a textilná 
tvorba. Porota rozhodla udeliť jedenásť cien a desať čestných 

uznaní bez poradia. Ceny Výtvarného spektra 2005 získali : 
- Ján Nedorost za originalitu a sily vnútorného preţitia de-

jov vyrozprávaných v obraze; 

- Stanislav Neštecký za tvorivé hľadanie krajiniek v ich tva-
rovej a farebnej meditácii; 

- Jozef Košík za stvárnenie vi-
dieckeho prostredia, exteriéru 

a interiéru, najmä pastelové 

stvárnenie portrétov; 
- Miroslav Gregor za figurálno-

ţánrovú tvorbu z prostredia ľu-
dových hudobníkov, spevákov, 

cigánov, s ich ţiaľom a rados-

ťami; 
- Igor Zaťko za výraznú farebnosť, kombináciu maľby, 

kresby, koláţe a asambláţe; 
- Ján Meško za jeho obrazné a výtvarné myslenie, pre-

zentované maliarskou rečou farebného trbletu, bohatosťou 

v chvejúcom vzduchu; 

Jozef Syrový – „Zápasníci“ 

Jozef Vydrnák 
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- Stanka Habšudová za stvárnenie pozorovanej prírody vo 

výraznej abstraktnej podobe s tlmenou farebnou škálou; 

- Peter Gahér za výrazovú silu jeho kresby, ktorou odo-
krýva citové chvenie, momentálny vzruch, dramatické ţi-

votné ataky a reflexie; 
- Ivan Štefka za vytvá-

ranie  textilných kompo-

zícií s konkrétnym obsa-
hom; 

- Hilda Lojdlová za tvo-
rivú invenciu v komor-

nej plastike; 

- Jozef Syrový za pouţitie 
nových výtvarných pros-

triedkov ako sú reťaze z bicykla, skrutky, šrauby, klince, 
staré kosáky, vodovodné kohútiky, nábojnice a rôzny iný 

kovový odpad. 

Čestnými uznaniami boli odmenení autori, ktorých tvorba 
nesie tieţ uznanie vysokej výtvarnej úrovne – Branislav 

Kristín, Martin Šaray, Monika Geršiová, Zuzana Janíč-

ková, Juraj Zemanovič, Jarmila Marčišová a Juraj On-

dráš. V kultúrnom programe vystúpila Ivanka Klenová zo 

Základnej umeleckej školy v Trenčíne. 
Trenčianske noviny 16.05.2005 

Pomocná evidencia 212/1/05, 252/1/05 
 

Krajská organizácia Únie ţien Slo-

venska v Trenčíne so sekciou  umeleckých 
škôl Slovenskej rady rodičovských zdru-

ţení usporiadalo 2. ročník umeleckého slo-
va, spevu a hudby mladých umelcov Tren-

čianskeho kraja, venovaný 190. výročiu 

narodenia Ľudovíta Štúra a 100. výročiu 

Jozef Syrový prijíma gratuláciu od Mgr. Vladimíra Zvaleného 

Bc. Viera Štefulová 
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narodenia Márie Rázusovej – Martákovej a Dňu matiek. Po 

úvodnej klavírnej skladbe F. Schopina „Prelúdium h mol pre 

klavír, ktorú zahrala Patrícia Bieliková zo Základnej umelec-
kej školy v Novej Dubnici, prítomných na podujatí privítala 

Bc. Viera Štefulová. Hovorené 
slovo o osobnostiach Ľudovíta 

Štúra a Márie Rázusovej – Mar-

tákovej predniesli PhDr. Jana 

Mária Jablonská a Jana Po-

láková. V ďalšom programe 
striedavo vystupovali recitátori 

Bc. Viera Štefulová s básňou 

o láske, Miloš Ondrušek 
s „Vyznaním“ od Ľudovíta Štúra a básne 

Márie Rázusovej –
Martákovej a Rudolfa 

Fábryho PhDr. Marta 

Halečková, ktorí pro-
gramu medzi hrou na 

akordeóne študenta 
tretieho ročníka Vyso-

kej školy muzických umení v Bratislave 

Savo Čovičkoviča z Bosny-Hercegoviny, 

hrou na husliach Filipa Šimora zo Zá-

kladnej umeleckej školy v Novej Dubnici, 
hrou na akordeóne štu-

denta druhého ročníka Vy-

sokej školy muzických 
umení v Bratislave Mi-

chala Michalčíka a sólo-
vej speváčky študentky 

prvého ročníka Konzerva-

tória v Ţiline Evy Sýkorovej, ktorú na kla-

Filip Šimor 

Michal Michalčík 

Savo Čovičkovič 

Eva Sýkorová 
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víri doprevádzala učiteľka Viera Kostrová zo Základnej 

umeleckej školy v Novej Dubnici. Záver podujatia patril 

potlesku všetkých prítomných mladým umelcom, za ktorých 
poďakovala PhDr. Jana Mária Jablonská a predseda Rady 

rodičov Slovenskej rady rodičovských zdruţení Štefan 

Sýkora. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 10. mája 2005 usporiadala Verejná 

kniţnica Michala Re-
šetku v Trenčíne stret-

nutie mladých čitate-

ľov, ţiakov Základnej 
školy Trenčín, Hodţo-

va ulica so spisovateľ-
kou a vydavateľkou vy-

davateľstva Q 111 Kvetou Daškovou. 

Vzácneho hosťa privítala vedúca oddelenia pre mládeţ Dari-

na Ďurčeková. Prv neţ spisovateľku a vydavateľku pripustila 

k slovu, prítomným deťom ju predstavila. Kveta Dašková sa 
narodila v Piešťanoch. Po vyš-

tudovaní Pedagogického gym-

názia v Bratislave a Vysokej 
školy pedagogickej v Bratis-

lave krátko pôsobila ako uči-
teľka a potom neskôr ako re-

daktorka časopisu Pionierske 

noviny, vo vydavateľstve Mla-
dé letá a redakcii Archa. Jej 

prvou knihou bolo „Slnko v konzerve“. Väčšina jej napísa-
ných kníh bola určená deťom predškolského a mladšieho škol-

ského veku. V roku 1990 si zaloţila vlastné nakladateľstvo, uţ 

spomínané Q 111, ktoré vydáva pôvodnú i prekladovú beletriu 

Kveta Dašková 

na besede sa zúčastnili tretiaci a štvrtáci ZŠ Trenčín, Hodţova ul. 

Darina Ďurčeková 
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aj literatúru faktu. Po tomto úvode sa ujala slova spisovateľka 

Kveta Dašková, keď deti roz-

delila do piatich skupín a roz-
dala im otázky zo zemepisu. Na 

tieto otázky po porade detí sku-
pín zodpovedali verejne ich 

hovorcovia. I napriek tomu, ţe 

niektoré otázky boli dosť ťaţké, 
deti vedeli zodpovedať. Zostala 

nezodpovedaná jediná otázka a to farebnosť zástavy Maďar-
ska. Po vyhodnotení kvízu dostali priestor deti, aby poloţili 

spisovateľke Kvete Daškovej otázky z jej spisovateľského 

a občianskeho ţivota. Otázky poloţené deťmi smerovali do jej 
profesionálneho ţivota spisovateľky a vydavateľky, napríklad 

ktorý spisovateľ  jej bol vzorom, 
alebo ktorá kniha sa jej najviac 

vydarila, aké má najobľúbenejšie 

zvieratko a podobne. Potom Kve-
ta Dašková priblíţila mladým či-

tateľom rozprávku „O papagájovi 
Pipinkovi“ z pripravovanej kniţ-

ky „Pipo, vankúšik a nitky a ich 

zvierací kamaráti“. Deťom sa 
rozprávka páčila a potleskom a kvetom odmenili spisovateľku. 

Záver stretnutia mladých čitateľov so spisovateľkou a vyda-
vateľkou patril ako ináč, gramiáde. 

Vlastné poznámky 

 
Vernisáţ výstavy v Trenčianskom múzeu 

pod názvom „Šesť ťaţkých rokov“ sa usku-
točnila dňa 13. mája 2005. Po privítaní hostí 

riaditeľkou Trenčianskeho múzea Katarína Ba-

bičovou s výstavnými exponátmi zoznámili 

deti sa o správnej odpovedi na otázku vţdy poradili 

gramiáda Kvety  Daškovej 

Katarína Babičová 

záver patril gramiáde spisovateľky Kvety Daškovej 
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Mgr. Eva Kijacová a PhDr. Vlastimil Hábl. Obaja priblíţili 

obdobie spred šesťdesiat rokov, keď do vojnového konfliktu 

sa zapojilo viac ako štyridsať štátov a bojovalo v nej  viac ako 
110 miliónov ľudí. Bola to vojna trvajúcej plných šesť rokov, 

v ktorej neexistovalo zázemie a frontová línia, v ktorej sa 
sústredil boj na likvidáciu jedného národa. V tomto období sa 

zaznamenal nebývalý rozvoj hospodárskeho a kultúrneho 

rozvoja, priemysel- ného napredovania Slo-
venska naviazaním na Nemecko. Vláda Slo-

venska bola rozde- lená na pravicovú a kon-
zervatívnu, ktorá nemohla dostatočne čeliť 

vplyvu Slovenska. No bolo zaznamenané 

odopieranie ľudských práv a prenasledovanie 
ţidov. Osem ťaţkých mesiacov prechádzal 

vojnový konflikt našim územím od Kalinova 
aţ po Makov a zasiahol nezmyseľnými  obe-

ťami na ţivotoch slovenských občanov. Na 

všetkých hrdinov sa nesmie zabúdať. Na 
výstave boli vystavené pre-

dovšetkým pechotné zbra-
ne všetkých vojsk ako piš-

tole, guľomety, samopaly, 

medaily, rôzne písomnosti, 
ktoré bojovali na území 

Slovenska, pochádzajúce 
z vlastných zdrojov a zapo-

ţičaním z Vojenského mú-

zea v Bratislave. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 17. mája 2005 v Kultúrnom a metodickom centre 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky boli vyhlásené výsledky 

súťaţe 9. ročníka Amfo a Diafoto. Do súťaţe skupiny A) 

časť vystavených exponátov 

Mgr. Eva Kijacová 

PhDr. Vlastimil Hábl 
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oboslalo 74 autorov 300 fotografií, z ktorých 66 fotografií 

čiernobielych, 223 farebných fotografií a jeden autor 6 

diapozitívov. Do súťaţe  skupiny B) oboslalo 31 autorov 74 
fotografií. Do 21 rokov oboslalo 22 autorov 48 fotografií. 

Odborná porota v zloţení Mgr. Igor Meško,  František Janouš, 
Miroslav Potyka a Ing. Ján 

Tluka odporučila vystaviť 

135 fotografií od 68 autorov.  

V skupine A) – farebná 

fotografia ocenila Zuzana 
Gavulovú z Trenčína, Jozefa 

Juríka z Hrádku a Pavla Ob-

sta z Trenčianskeho Jastra-
bia. Čestnými uznaniami 

ocenila Michaela Arbeta z Trenčína, Silviu Cibulkovú z Va-
ďoviec, Soňu Frančákovú z Trenčína a Mareka Mádra z No-

vého Mesta nad Váhom.  

V skupine B) – čiernobiela fotografia ocenila Igora Hečku 
zo Starej Turej, Jozefa Ju-

ríka z Hrádku, Petra Kuri-
ca z Myjavy a čestným 

uznaním ocenila Ing. Voj-

techa Tichého z Trenčína. 

V skupine B) – do 16 ro-

kov ocenila Martina Ši-
mona z Prievidze a čest-

ným uznaním Mira Cho-

chlíka z Trenčína. 
V skupine B) – do 21 rokov ocenila Hanu Dovinovú 

z Trenčína a čestným uznaním Tomáša Fridricha z Myjavy, 
Zuzanu Ovčiarikovú z Myjavy a Veroniku Markovičovú 

z Trenčína. 

vyznamenaný Jozef Jurík z Hrádku 
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Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 257/1/05, 271/1/05 

 
Milovníci krásnych skalni-

čiek, bonsajov, kaktusov a su-
kulentov sa stretli v mesiaci 

máj 2005 na výstave v Kultúr-

nom dome v Zlatovciach, ktorí 
vystavovali vyše 300 expo-

nátov. Výstava poskytla náv-
števníkom moţnosť vidieť ţivé 

ihličnany a listnáče tvarovanej do bonsajov, ktoré práve 

v jarnom období dosahujú nevídanú krásu. Mohli sa pozrieť aj 
na aranţovanie skaliek, kaktusových mís a tvorbu jazierok. 

Info Trenčín 19.15.2005  
Pomocná evidencia 258/1/05 

 

Pri príleţitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií sa 

otvorili opäť dokorán brány Galérie M. A. Bazovského v 

Trenčíne. Od utorka 17. mája 2005 sa rozbehol maratón podu-
jatí, ktorými bol cieľ priblíţiť galériu širokej verejnosti. Vy-

chádzajúc z dlhoročnej tradície aj v tomto roku pripravili 
viaceré súťaţe pre najmladších priaznivcov galérie. Deti tren-

čianskych materských škôl sa prezentovali svojimi prácami na 

výstave Malí „veľkí“ výtvarníci. Ţiaci 5. a 6. ročníkov 
základných škôl sa zúčastnili “Dňa detskej fantázie, súťaţe v 

kreslení”. Prednáška PhDr. Aleny Hejlovej patrila  ţivotu a 
dielu Miloša Alexandra Bazovského spojené s čítaním z knihy 

Dušana Mikolaja “Tlejúce slnko”. Tradičný deň otvorených 

dverí sa uskutočnil v stredu 18. mája 2005, kedy bola galéria 
prístupná verejnosti dlhšie ako býva zvykom, presnejšie do 19. 

hodiny. Za povšimnutie stojí i fakt, ţe v tento deň mali všetci 
priatelia umenia vstup zdarma. Popoludní bolo na programe 

rozprávanie k aktuálnej výstave prezentujúcej slovenské výt-

vystavené exponáty bonzajov 
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varné umenie druhej polovice 20. storočia pre tých, ktorí sa 

chceli dozvedieť viac o významnej etape v dejinách moder-

ného výtvarného umenia na Slovensku. Štvrtkové dopoludnie 
19. mája 2005 patrilo ţiakom základných škôl, ktorí si myslia, 

ţe umenie je vţdy len nudné. Popoludní patrilo stretnutiu s 
akademickým sochárom Iljom Holešovským. Oceňovanie naj-

krajšej kolekcie prác detí z materských škôl sa uskutočnilo 20. 

mája 2005, v rámci ktorého sa predstavil mím Vladimír 
Kulíšek a deti zabavilo aj Divadlo Majstra Galerka.  

Trenčianske noviny 16.05.2005 
Pomocná evidencia 250/2/05 

 

Vo výlohe Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky v Trenčíne na paneloch bola umiest-

nená výstava kresieb a výtvarných prác ţiakov základných a 
stredných škôl z balkánskych štátov. Cieľom výstavy bolo 

prezentovať tvorivé úsilie mladých ľudí z balkánskych štátov 

a takto ukázať kultúrnymi stereotypmi nepoznačené stránky 
balkánskej kultúry. Projekt pokladajú organizátori zo Spoloč-

nosti priateľov Albánska za akúsi štartovaciu čiaru pre ďalšie 
aktivity. Je prvou aktivitou širšie koncipovaného projektového 

zámeru cielenej podpory a prezentácie balkánskej kultúry na 

Slovensku a štátov Európskej únie. Podľa Kamila Weinara, 
predstaviteľa spoločnosti, bol projekt určený najmä pre deti, 

mladých ľudí, verejnosť mesta Trenčín a špecifické záujmové 
skupiny. „Oslovili aj Trenčanov pochádzajúcich z balkán-

skych štátov. Očakávame, ţe získame ďalšie výtvarné práce 

a nadviaţeme komunikáciu s jednotlivými skupinami a jedno-
tlivcami. Téma výtvarných prác nie je vopred daná. Kaţdá 

oslovená škola dodala a ďalšie ešte postupne dodajú výtvarné 
práce podľa svojho výberu“. 

Trenčianske noviny 16.05.2005  

Pomocná evidencia 251/1/05 
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Dňa 18. mája 2005 sa uskutočnil v kongregačnej sále 

Trenčianskeho múzea 

premiérový koncert 
Speváckeho zboru Tren-

čianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka za 

dirigovania PaedDr. Jo-

zefa Vakoša. Pri tejto 
svojej premiére si pozvali 

Spevácky zbor Canzona 
Neosolium Akadémie 

umení z Banskej Bystrice za dirigovania jej rektora Mgr art. 

Vojtecha Didiho. Domáci spe-
vácky zbor pred vlastným publi-

kom ukázal, čo sa v priebehu šies-
tich mesiacov naučil. Moţno kon-

štatovať, ţe svojím spevom prí-

jemne prekvapili pri interpretácii 
váţnych aj veselých upravených 

zborových piesní. Na ich vys-
túpenie nadviazal hosť z Banskej 

Bystrici. Ten sa predstavil ako 

spevácky zbor veľmi dobre hlasovo disponovaný a intonačne 
vyspelý. Niet sa, čo diviť, 

veď sú to profesionáli. Pos-
lucháčov najviac zaujala 

interpretácia černošských 

spirituálov, ktoré si vy-
ţiadali aj ich opakovanie. 

Na záver koncertu poďa-
koval obidvom súborom za 

príjemne strávený večer 

rektor Trenčianskej univer-

rektor TnUAD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. blahoţelá  

dirigentovi zboru AMU B. Bystrica Mgr. art. V. Didimu 

Spevácky zbor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

blahoţelanie pre dirigenta PaedDr. Jozefa Vakoša 
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zity Alexandra Dubčeka , keď okrem iného konštatoval, ţe je 

veľmi rád, ţe na univerzite s technickým zameraním vznikol 

tento malý kolektív, ktorý zaloţil tradíciu tvorivej činnosti 
nepochybne patriacej akademickej pôde. I keď na univerzite 

existuje celá rada učebných odborov, v ktorých sa musí 
prejaviť určitý druh umeleckého talentu ako napríklad 

v dizajnérstve, no hudba je niečím iným, čo má svoje čaro. Je 

tým, čím sa povznášame, tým ktorou relaxujeme a naberáme 
nové sily pre svoju činnosť. Na záver poprial kolektívu 

spevákov z Trenčína ďalší umelecký postup a poďakoval 
kolektívu spevákov z Banskej Bystrice za ich vystúpenie. 

Pomocná evidencia 240/1/05 

 
Dňa 20. mája 2005 sa uskutočnila vernisáţ výstavy foto-

grafií prof. Ing. Jaroslava Šestáka, DrSc. Jeho dielo a ţivot 
priblíţil vo svojom vystúpení predseda Rotary klubu v Tren-

číne Ján Babič. Táto zaujímavá osobnosť je známa v odbor-

ných kruhoch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
pretoţe v nej prednášal prednášku na tému „Čo je to sklo“. 

Vystavovateľ Jaroslav Šesták je známy aj svojím svojráznym 
ţivotom, poznamenaný poznávaním ţivota 

ľudí po celom svete. Práve toto poznávanie 

sveta zachytáva prostredníctvom svojho 
fotoaparátu Časť jeho fotografickej tvorby 

bola inštalovaná i v Katovom dome v Tren-
číne. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 267/1/05, 270/3/05 
 

Dňa 20. mája 2005 opäť oţili výstavné pries-
tory Mestskej galérie na Mierovom námestí č. 22 

pri vernisáţi druţobnej výstavy pod názvom 

„Stretnutie – Setkání“. Ňou sa prezentovala 

Ján Babič 
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výtvarná tvorba 

amatérskych umel-

cov z regiónov 
Uherské Hradište 

a Trenčín. Úvod 
vernisáţe patril 

akordeónovému 

duu ţiakov Šimo-
novi Masárovi 

a Matúšovi Orsá-
govi z triedy Dari-

ny Pafčugovej zo 

Základnej umeleckej školy v Trenčíne a potom si vzal slovo 
riaditeľ Trenčianskeho okresného strediska Mgr. Vladimír 

Zvalený. Vo svojom príhovore konštatoval, ţe toto podujatie 
sa stalo uţ tradíciou a uskutočňuje sa v Trenčíne po dvad-

siatykrát. Privítal aj hostí a to zástupcu starostu mesta Uherské 

Hradište Evţena Uhra, dr. Jána Zapletala, vedúcu oddelenia 
kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Martu 

Šajbidorovú, viceprimátora Mesta Trenčín Ing. 

Antona Boca a vedúceho útvaru kultúry Mest-

ského úradu v Trenčíne Mgr. Petra Kocnára. 

Na príhovor Mgr. Vladimíra Zvaleného nadvia-
zali s pozdravnými príhovormi Evţen Uher 

a Ing. Anton Boc a zaţelali všetkým návštev-
níkom vernisáţe príjemný umelecký záţitok. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 23.05.2005 
Pomocná evidencia 238/1/05, 271/2/05 

 
V sobotu dňa 21. mája 2005 doţičilo mimoriadne krásne 

slnečné počasie vzhliadnuť občanom mesta Trenčín a jeho prí-

leţitostným návštevníkom nevídaný rytiersky turnaj na Tren-

Ing. Anton Boc 
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čianskom hrade, v ktorom pán magister Donč spolu s  

kastelánom Trenčianskeho hradu pánom Petriusom a pánom 

Filipom de Brién z druţiny kráľa Karola Róberta z Anjou 
vyzvali k meraniu síl pánov z francúzskeho posolstva. Rytier-

sky turnaj z obdobia 14. storočia predviedla v réţii rytierov 
a panošov skupina Normanov. Podľa turnajovej knihy Reného 

z Anjou pripravili úplne nový program - mlátový turnaj so 

šiestimi koňmi, kto-
rý sa na Slovensku 

ešte nehral. Tu si 
treba, ale uvedomiť, 

ţe zvieratá sú nevys-

pytateľné a vôbec sa 
nedala nacvičiť cho-

reografia. A tak celý 
turnaj bol bojom na-

ţivo, systémom, kto 

z koho. Jednoducho 
povedané, víťaz ne-

bol vopred určený. Barón Koloman drţal všetkých rytierov 
v medziach slušnosti, a tak všetci diváci naplnení dojmami. 

Učinkujúci v  horúčave ukázali svoje veľké majstrovstvo tak-

tiky narábania so zbraňou ako ovládania koníkov. Všetkých 
učinkujúcich vďační diváci ocenili dlhotrvajúcim potleskom.  

Vlastné poznámky 
 

V mesiaci máj 2005 takmer tri desiatky Trenčanov oslovila 

pozvánka na prednášku vedeckého pracovníka Jazykovedného 
ústavu Ľ. Štúra v Bratislave Milana Majtána, odborníka na 

význam a obsah našich priezvísk, ktorý sa tejto oblasti venuje 
uţ 44 rokov. Do Trenčína prišiel uţ viackrát prednášať na 

tému vývinu priezvísk, priblíţiť zdroje priezvísk, z čoho a ako 

vznikali a bliţšie špecifikovať priezviská vyskytujúce sa v 

súboje v plnej zbroji a naozaj 
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okolí Trenčína. Odpovedal na početné otázky účastníkov 

prednášky, ktorí z veľkej väčšiny pátrajú sami po pôvode 

priezviska svojej rodiny.  Sám o svojej činnosti hovorí - „Na 
prednáškach sa pokúšam vysvetliť záujemcom ako moţno 

priezviská vyloţiť a ako hľadať ich pôvod. Poznať pôvod 
svojho priezviska by mohlo byť ctiţiadosťou kaţdého človeka. 

Kaţdého môţe zaujímať, odkiaľ sa jeho predkovia vzali.“ 

Kaţdé svoje bádanie začína Milan Majtán v prvom rade v 
zápisoch v matrikách. Priezviská vznikali a formovali sa od 

14. storočia a boli kodifikované pribliţne v 18. storočí. „Z 
minulosti sa pouţívalo jedno meno, poznáme Rastislava, 

Svätopluka, Mojmíra. Neskôr v latinských listinách sa začalo 

pridávať nejaké charakteristické prímeno alebo prezývka, a tak 
vznikli priezviská,“ vysvetľoval Majtán. Na pôvode našich 

priezvísk sa odráţajú historické udalosti našich dejín. 
„Valašská, nemecká či chorvátska kolonizácia, keď utekali 

Chorváti pred Turkami a prišli na západné Slovensko, to 

všetko sa odráţa v našich priezviskách.“ Na prednáške odzneli 
viaceré zaujímavé informácie. Napríklad päť miliónov Slo-

vákov pouţíva okolo 200-tisíc priezvísk. Rozlišuje sa písaný 
pôvod priezviska, napríklad Biely a Bíly sú dve samostatné 

priezviská. Slováci majú uţ väčšinou priezviská poslovenčené, 

častý je však v určitých regiónoch iný pravopis, napríklad 
maďarský. Aj na takom staroslovanskom priezvisku, akým je 

Kováč. Dnes sa nezhoduje národnosť človeka s jeho 
priezviskom. Zaujímavé sú aj rozdiely v lokalitách. Niektoré 

priezviská majú v rôznych regiónoch Slovenska rozličný 

význam. Čo je niekde expresívne aţ hanlivé, inde nič 
neznamená. 

Trenčianske noviny 23.05.2005  
Pomocná evidencia 273/2/05 
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Dňa 1. júna 2005 sa uskutočnila v Delovej bašte Tren-

čianskeho hradu verni-

sáţ autorskej výstavy 
trenčianskeho rodáka 

umelca Marcela Hašči-

ča a jeho hostí. Po priví-

taní hostí a ostatných 

návštevníkov výstavy 
riaditeľkou Trenčian-

skeho múzea Katarínou 
Babičovou činnosť 

umelca zhodnotil jeho priateľ vo svojom príhovore akade-

mický maliar Martin Knut.  V úvode konštatoval, ţe nie je 
kunsthistorik ani kritik umenia, aby 

hodnotil, resp. 

analyzoval jeho 
tvorbu. Vyznal sa 

z toho, ţe k Marcelovi ho viaţe mno-

hovrstevnatosť a jeho húţevnatosť. Pripomína mu malého 
skrečka, ktorý znáša staré a nové veci v prenesení na Marcela 

to znamená, ţe nanáša farby vo vrstvách do nových význa-
mov. Marcel je akoby gurman, ktorý starostlivo stráţi, aby 

v tých vrstvách nebolo nič zlé. Tak ako hovorí, tak aj koná. 

Tak koná v ţivote aj v umení. Marcel je mnohovrstevnatý aj 
z pohľadu vzdelania a poznania. Vţdy záujme svojím aranţo-

vaním. Stal sa z neho inscenátor stretnutí s priateľmi vţdy 
stredu. Práve tie sú tou inšpiráciou a potravou jeho umeleckej 

tvorby. Na jeho vystúpenie nadviazal vystavujúci autor Marcel 

Haščič, aby poďakoval Trenčanom a svojím priateľom za 

zľava – M. Haščič, K. Babičová, M. Knut a Ing. B. Celler 

Martin Knut 

Marcel Hašič 

Ing. Branislav Celler 
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podporu pri výstave svojich diel. Posledným, kto vystúpil bol 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Poďakoval 

umelcovi Marcelovi Haščičovi a jeho mame tete Vierke za 
moţnosť stretnutia na výstave. Na otvorenej scéne sa priznal 

o spoločných predkoch s umelcom, ako aj o svojich poznat-
koch pribliţne v piatich rokoch, ţe existuje nejaký umelec 

Marcel, ktorý maľuje. Vyjadril svoje nadšenie nad tým, ţe 

svoje dielo odovzdal Mestu Trenčín a ţe nájde svojich pokra-
čovateľov. Martin Haščič na otázku, čo ho viedlo k tomu, aby 

odovzdal svoje umelecké dielo Mestu Trenčína odpovedal : 
“Pre mňa ako chlapca bol mojím prvým objektom kreslenia 

Trenčiansky hrad. Po pol-

storočí chodenia po svete 
som sa vrátil do Trenčína 

a svoj prejav radosti z tejto 
skutočnosti som prejavil 

práve odovzdaním svojich 

prác svojmu rodnému mes-
tu.“ Pri prehliadke umelec-

kých diel Marcela Haščiča 

sa vtláčajú myšlienky Ľuda Pe-

tranského ml., ktorý jeho tvorbu 
charakterizuje : „Keď mlčia zbrane 

prichádza grafika Marcela Hašči-

ča.“ A ďalej pokračuje „Cesta 
Marcela Haščiča je púťou výt-

varníka hľadajúceho nefalšovanú 
vôňu litografie. Hoci má za sebou 

mnoţstvo skvelých grafík, ktoré 

pohladili oči diváka v Japonsku, 
Antverpách, či Bratislave, iba on 

intuitívne tuší, ţe stále musí hľa-
dať. Je totiţ dedičom svojich keltských predkov, ktorí mu 

Legendy o Bratislavskom a Trenčianskom hrade 

súsošie od akademického sochára Igora Mosného 
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génoch odovzdali elixír večného ţivota. Navonok je to 

tajomstvo veľmi jednoduché a to ţiť v súlade s prírodou. Jeho 

grafickými listami sa vinie energia, zvaná humor. Ako sám 
hovorí, práve humor zdôrazňuje vyváţenie diela.“  

Vlastné poznámky 
 

11. ročník divadelného festivalu Sám na javisku, ktorý do 
minulého roka organizoval trenčiansky mím Vlado Kulíšek, 

počas uplynulého víkendu v dňoch 21. a 22. mája 2005 po 

prvýkrát prebehol pod patronátom zdruţenia Kolomaţ. Zdá sa, 
ţe „výmena generácií“ však festivalu neuškodila. Na javiskách 

mali Trenčania moţnosť vidieť takých významných diva-
delníkov a hudobníkov, akými bezpochyby sú Ctibor Turba, 

Zuzana Kronerová, Ján Burian či Laco Déczi. Na škodu 

festivalu ale bolo, ţe väčšinu Trenčanov ani takýto interpreti 
od televíznych obrazoviek do kina Hviezdy nepritiahli a 

predstavenia sa konali pred poloprázdnym hľadiskom. Ďalšou 
škvrnou festivalu boli nedôstojné priestory mestského 

kultúrneho stánku – kina Hviezdy. Priestory schátrané, bez 
základného technického zázemia, kde umelci museli v 

mnohom improvizovať, aby čo-to zo svojich „kúskov“ vôbec 

zahrali. Napriek tomu patril uplynulý víkend k tým 
vydarenejším a mesto Trenčín môţe byť hrdé, ţe sa aspoň na 

tri dni v roku stalo divadelným mestom.  

Trenčianske noviny 30.05.2005  

Pomocná evidencia 283/3/05 
 

          Medzinárodný deň detí – 

1.jún pripadol v tomto roku na 
stredu, teda na školský deň. Uči-

telia zvyknú odloţiť svoje notesy 
a skúšanie nechávajú na iný 

dátum, deti sa môţu tešiť z pri-
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jímania darčekov a inej pozornosti zo strany dospelých. Mesto 

Trenčín prispelo deťom k ich sviatku svojou troškou. Mestská 

veţa, ktorej tohtoročná sezóna sa začala práve 1. júna, bola 
v tento deň prístupná pre deti základných škôl a ich sprie-

vodné dospelé osoby zadarmo. Kto nestihol prísť na vyhliadku 
veţe zo školy v stredu nemusel smútiť, pretoţe rovnaký voľný 

vstup na veţu a navyše 

ďalšia zábava bola pri-
pravená na sobotu     

4. júna. Mestská veţa 
a spolu s ňou i cen-

trum mesta Trenčín 

oţili podujatiami sľu-
bujúcimi zábavu, súťa-

ţe i malé pozornosti. 
Všetko sa začalo uţ 

ráno o 10,
30

 hod., kedy 

trubači z vyzdobenej mestskej veţe balónmi svojimi fanfárami 
odštartovali deň plný radosti. Pódium na Mierovom námestí 

od tohoto času bolo aţ do obeda patrilo tanečným a hudobným 
skupinám. Prišiel aj Majster „N“ a prišla i finalistka zo 

súťaţe SuperStar Petra Humeňanská. Pri vstupe na Brezinu 

zo Sládkovičovej ulice (bývalé letné kino) deti súťaţili za 
rôzne odmeny. Na cel-

kovú spokojnosť detí 
dozerali stráţcovia ve-

ţe, ktorí boli oblečení 

do historických kostý-
mov. Primátor mesta 

Trenčín vydal rozkaz, 
aby v tento deň neboli 

na nikoho prísni a do 

veţe vpustili kaţdého, 
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kto sa preukáţe dobrou náladou. Deťom, ktoré prešli popod 

veţu s úsmevom, obdarili sladkým cukríkom. Pod veţou bola 

pripravená detská poštová schránka, do ktorej deti po celý deň 
hádzali lístky s odkazom pre primátora o tom, čo by chceli vo 

svojom meste zmeniť, alebo čo by sa ešte malo v Trenčíne pre 
deti vytvoriť. Pozornosť všetkých návštevníkov, ktorí  prišli 

do centra mesta sa pozvoľna presúvala na Štúrove námestie 

a pred Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky. Tu mohli deti uvidieť prácu Mestskej polí-

cie, Policajného zboru 
Slovenskej republiky 

a príslušníkov Hasič-

ského a záchranného 
zboru na vlastné oči. 

Tie činnosti boli rôz-
ne. Či uţ to bola čin-

nosť kynológa so slu-

ţobnými psami, ktoré 
vyhľadávali drogy, 

zbrane, výbušniny 
i zadrţanie páchateľa. Zaujímavé boli aj ukáţky Pohoto-

vostného policajného zboru Slovenskej republiky rôznych 

spôsobov zlanovania a zadrţania páchateľa pomocou zlano-
vacej techniky z hotela Laugarício, alebo hasenie horiaceho 

auta. Pre deti a mládeţ predviedli policajti snímanie dakty-
loskopických odtlačkov. V priebehu dňa predvádzala jazdy 

nových automobilov firma Volvo a Mercedes.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 7. júna 2005 v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky sa uskutočnilo  slávnostné 

otvorenie výstavy a vyhlásenie ocenených prác 27. ročníka 

Celoslovenskej prehliadky detskej výtvarnej a literárnej 

tvorby Trenčín 2005. Ešte pred slávnostným otvorením sa 
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uskutočnila dopoludnia celoslovenská konferencia pre 

učiteľov a priateľov umenia a histórie, na ktorej odzneli tieto 

prednášky : 
- PaedDr. Klára Ferliková zo Štátneho pedagogického 

ústavu v Bratislave : „Postavenie tradičnej ľudovej kultúry 
vo výchovno-vzdelávacom procese“, 

- PhDr. Pavel Dvořák, historik a spisovateľ : „Svedectvo 

kostolov z 9., 10.,a 11. storočia na Slovensku, 
- Mgr. Ľubica Revayová zo Základnej školy Liptovský 

Mikuláš, Ulica Československej armády : „Regionálna 
výchova a ľudová kultúra v slovenskom školstve“. 

Slávnostné otvorenie výstavy a vyhlásenie ocenených prác 

27. ročníka celoslovenskej prehliadky detskej výtvarnej 
a literárnej tvorby Trenčín 2005 sa uskutočnilo vo vestibule 

Kultúr-neho a me-
todického centra Oz-

brojených síl Slovenskej 

repu-
bliky, 

na 
ktorom 

sa zú-

častnil 
z hostí 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a spisovateľ 
Rudolf Dobiáš. Hostí a účastníkov slávnostného vyhlásenia 

víťazov privítala po vystúpení súboru komornej tvorby „Mu-

sica poetica“ Mgr. Magdaléna Ševčíková 
z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

Slávnostný prejav predniesol spisovateľ Ru-

dolf Dobiáš, ktorý okrem iného uviedol, ţe je 

rád i keď viacerí neboli ocenení, ale sa súťaţe 

zúčastnili. Sme radi, ţe súťaţiaci do Trenčína 

zľava – spisovateľ Rudolf Dobiaš, primátor Mesta Trenčín Ing. B.ranislav Celler 

a Mgr. Magdaléna Ševčíková Mgr. Magdaléna Ševčíková 

spisovateľ Rudolf Dobiaš 
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prišli a ţe si odnesú pekné vecné dary. Pre hodnotenie 

literárnych prác pracovala odborná porota v tomto zloţení : 

Ing. Margita Ivaničková, spisovateľ Rudolf Dobiaš, Ján 
Maršálek, Jana Poláková a Mária Špániková. 

V ďalšom uţ vyhlásili najlepších v literárnej súťaţi : 
- Malé zlaté slniečko v prvej kategórii – próza získal Marek 

Menke zo Základnej umeleckej školy v Malackách za 

prózu „Bláznivá story“; 
- Malé zlaté slniečko v druhej kategórii – próza získal Juraj 

Bednárik zo Základnej školy v Trnave, Spartakovská ulica 
za prózu „Bola raz jedna rozprávka“; 

- Malé zlaté slniečko v prvej kategórii – poézia získala 

Daniela Brachová zo Základnej školy v Bánovciach nad 
Bebravou, Partizánska ulica 

za báseň „Rodný kraj“; 

- Malé zlaté slniečko 
v druhej kategórii – poézia 

získala Elena Kollárová zo 
Základnej školy 

v Špačinciach za báseň 
„Som zakliatou princeznou“ 

- Veľké zlaté slniečko 
získala Základná škola s materskou školou C 2 

v Dubnici nad Váhom; 

- Cenu Krajského školského úradu v Trenčíne získala 
Barbora Biščová zo Základnej umeleckej školy 

v Hlohovci za prózu „Zavítajte do Hlohovca“; 

- Cenu Klubu Vojtecha Zamarovského získali za dielko 
„Trenčiansky kat“ Jakub Danihel a Peter Breznický zo 

Základnej školy s materskou školou v Ivanovciach; 
- Cenu primátora Mesta Trenčín získal Pavol Fabo zo 

Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica za báseň „Mesto, 

ktoré obdivujem“; 

Pavol Fabo zo ZŠ Trenčín, Kubranská ulica pri preberaní 

ocenenia z rúk primátora Mesta Trenčín Ing. B. Cellera. 
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- Cenu spisovateľa Rudolfa Dobiaša získala Janka 

Masárová zo Základnej školy v Prievidzi, Ulica Sama 

Chalúpku; 
Pre hodnotenie výtvarných prác pracovali odborná porota 

v tomto zloţení : akademická maliarka Eva Ábelová – 
Mišáková, Mgr. Monika Drocárová, PaedDr. Klára Ferliková. 

akademický sochár Igor Mosný, PhDr. Mária Naňová, 

akademický maliar Juraj Oravec a Mgr. Magdaléna 
Ševčíková. 

Po krátkom hudobnom vstupe Musica 
poetica a zhodnotení výtvarných prác 

predsedníčkou odbornej poroty PaedDr. 

Klárou Ferlichovou vyhlásili najlepších 
vo výtvarnej  súťaţi : 

- Malé zlaté slniečko udelila porota 

Základnej umeleckej škole Jána 

Cikkera v Banskej Bystrici; 

- Malé zlaté slniečko udelila porota Základnej umeleckej 

škole v Michalovciach, Okruţná ulica; 

- Malé zlaté slniečko udelila porota Základnej umeleckej 

škole Petra Bohúňa v Dolnom Kubíne,  

- Veľké zlaté slniečko udelila porota Základnej umeleckej 

školy Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom; 
- Veľké zlaté slniečko udelila porota Základnej umeleckej 

škole v Martine; 

- Cenu primátora Mesta 

Trenčín získala Základ-

ná umelecká škola 

v Galante, Sídlisko 

SNP; 

- Cenu Krajského škol-

ského úradu v Tren-

číne získala Základná 

PaedDr. Klára Ferlichová 
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škola Trenčín, Kubranská ulica. Ţiakov tejto školy do 

súťaţe pripravovala počas štyroch rokov triedna učiteľka 

Boţena Daňová; 
- Cenu Viery Šternovej získala Základná umelecká škola 

v Holíči; 

- Cenu akademickej maliarky Evy Mišákovej-Ábelovej 
získala Základná umelecká škola v Ţiline, Dobšinského 

ulica; 
- Cenu Galérie M. A. Bazovského získala Základná 

umelecká škola v Modre; 
- Cenu akademického sochára Igora Mosného získala 

Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej 

Bystrici; 
- Cenu akademického maliara Juraja Oravca získala 

Základná škola v Michalovciach, Okruţná ulica. 
Vystavenú detskú výtvarnú a literárnu tvorbu si návštevníci 

mohli pozrieť do konca mesiaca jún 2005. 

Vlastné poznámky 
 

Festival filmov pre deti a mládeţe uskutočňovaní v part-
nerskom meste Zlín patrí vo svojej kategórii k najväčším 

a najstarším. V čase od 24. mája do 4. júna 2005 sa konal uţ 

jeho 45. ročník. Na tejto významnej prehliadke sa schádzajú 
okrem tvorcov, reţisérov a hercov hraných a animovaných 

filmov aj odborná porota, ale ja medzinárodná detská porota. 
Prečo asi detská porota nie je ľahké uhádnuť. Aby tvorcovia 

veľmi veľa neuleteli vo svojej realizácii od detskej duše. Tento 

rok do medzinárodnej detskej poroty boli menované dve 
ţiačky zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé Hony. Do 

sekcie pre hrané filmy Eva Kubicová a do sekcie pre 
animované filmy Jana Figulová. Úţasnú a nezabudnuteľnú 

atmosféru festivalu, na ktorom si nielen dve trenčianske 
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dievčence splnili svoj detský sen vystihol prezident festivalu 

Vítězslav Jandák – „Deti boli hviezdami na tomto festivale“. 

Info Trenčín 16.06.2005  
Pomocná evidencia 320/1/05 

 
V dňoch 2. aţ 5. júna 2005 sa uskutočnil Festival starej 

hudby - K prameňom hudby. Začiatok patril dňa 2. júna 

2005 koncert hudobnej skupiny z Trenčína „Fistulatoris 

Consort“, ktorá uviedla svoj program  hudbu gotiky, 

renesancie a baroka so zobcovou flautou v Kultúrnom stre-
disku Sihoť. Festival pokračoval dňa 3. júna 2005 koncertom 

na lutnu a theorbu z obdobia renesancie v podaní Martina 

Celhoffera a Radeka Kučeru z Českej republiky – Brno 
a flautové sonáty barokových majstrov v podaní Dušana Do-

biaša a Jarmily Papovej z Trenčína v Trenčianskom múzeu. 
Hlavný program festivalu sa uskutočnil v amfiteátri Trenčian-

skeho hradu, v ktorom vystúpili : 

- Missio – piesne stredovekej Bizancie a staré ţidovské 
nápevy  

- Drowsy Maggie – piesne a tance starého Anglicka 
- Tubabu – perkusná hudba Afriky 

- Hudba z obdobia baroka  

- Zobcová flauta v hudbe gotiky, renesancie a baroka – 
Fistulatoris Consort 

- Madrigaly, piesne a tance svetské a sakrálne – Musica 
Poetica 

- Historické šerm – skupina historického šermu Wagus 

Záver festivalu patril 5. júna 2005 koncertu Komorného 

orchestra mesta Trenčín a Musica Poetica s Ad Fontes 

Musicae. 
Vlastné poznámky 
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Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne bola dňa 16. 

júna 2005 miestom prezentácie autobiografického románu 

prof. MUDr. Karola Virsíka pod názvom „Odchádzam 
s Hippokratom“, vydanej pri príleţitosti jeho 90. výročia na-

rodenín a 60. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Úlohu mo-
derátorky zverili organizátori podujatia známej úspešnej 

recitátorke PhDr. Marte  Halečkovej. Na úvod si vypočuli 

akordeónové 
sólo „Ruskej 

rapsódie“ v in-

terpretácii Ra-
doslava Lišku 

zo Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne. Riaditeľke Verejnej kniţnice 

Michala Rešetku v Trenčíne pripadla úloha privítania všetkých 

prítomných. O konečnej podobe prezentovaného diela bliţšie 
hovoril vydavateľ a spisovateľ Pe-

ter Strelinger. Prv neţ sa vyjadril 
k vydanej knihe, poďakoval sa 

verejnej kniţnici v Trenčíne za 

vytváranie priaznivého kultúrneho 
prostredia, ktorá vţdy otvárala 

spisovateľom dvere dokorán. Priz-
náva, ţe mu bolo veľkou cťou, keď 

ho prof. MUDr. Karol Virsík so 

svojím synom Petrom oslovili, aby 

zľava – PhDr. Marta Halečková, prof. MUDr. Karol Virsík, Peter Virsík, Peter Strelinger 

PhDr. Marta Halečková 

prof. MUDr. Karol Virsík 



 535 

sa podieľal na vydaní spomínanej knihy do tlače. Je rád, ţe sa 

nevydalo ţiadne komerčné dielo, ktoré sa vyznačuje harmó-

niou obsahu s dizajnom knihy. Po prečítaní románu prof. 
MUDr. Karola Virsíka jeho obsah prirovnal k dielu Solţe-

nicina „Dr. Ţivago“. Obsah románu je neobyčajne ţivým 
svedectvom pobytu slovenskej rýchlej divízie na Ukrajine v 

období 2. svetovej vojny jeho 90 ročného autora. Román mal 

svoju premiéru 9. 
mája 2005 v Bra-

tislave za účasti 
500 osobností 

v štúdiu Sloven-

ského rozhlasu. 
Ešte pred výpo-

veďou autora,  

krátku stať z nového románu prečítal člen Hradného divadla 
v Trenčíne Tomáš Ridoško, potom jeho syn Peter predniesol 

v plnom znení blahoţelania kardinála a Nitrianskeho sídelného 
biskupa Jána Chrizostoma Korca a prezidenta Slovenskej 

repuliky Ivana Gašparoviča, ktorí sa na premiére románu 

nezúčastnili a k svojmu vysokoškolskému učiteľovi sa pri-
hovorila primárka geriatrického oddelenia Nemocnice s po-

liklinikou v Trenčíne MUDr. Terézia Drobná. Tá veľmi 
pekne hovorila o pracovnom a pedagogickom zanietení svojho 

učiteľa, ktorý ju doviedol na podporovaní a uţ takmer 20 

ročnej existencii Akadémie tretieho veku. 

zľava – MUDr. Terézia Drobná, prof. Karol Virsík 

MUDr. Terézia Drobná 

primárka MUDr. Terézia Drobná blahoţelá svojmu učiteľovi 
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Vlastné poznámky 

 

Trinásty ročník medzinárodného filmového festivalu Art 

Film sa uskutočnil pod záštitou predsedu vlády Slovenskej 

republiky Mikuláša Dzurindu v dňoch 17. – 25. júna 2005 
v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne. Je-

ho slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 

v Kultúrnom a metodickom centra Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. 

Hostí privítal a celé otvorenie moderoval 
herec Maroš Kramár. Prítomných hostí 

pozdravil primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler. Vo svojom príhovore 
konštatoval, „to, ţe mesto Trenčín sa stalo 

festivalovým mestom má svoje opodstat-
nenie, o ktorom nevedia ani mnohí Tren-

čania. V roku 1921 bola zaloţená v Tren-

číne prvá výrobňa filmov Cyrilom Gaš-
parom a jeho spoločníčkou bola Mária 

Urbasiovna – Holoubková, ktorá sa pre-
slávila ako fotografka. Na týchto základoch je postavená no-

minácia mesta Trenčín za festivalové mesto. Práve pros-

tredníctvom festivalu Art Film spoznajú jeho účastníci mesto 
Trenčín“. Maroš Kramár predstavil prezidenta festivalu Art 

Film ţe trinásty ročník festivalu bude úspešný. Keďţe 
predseda vlády Slovenskej republiky bol na sluţobnej ceste 

v Bruseli, tak poţiadal podpredsedu vlády Slovenskej repu-

bliky Ivana Miklóša o slávnostné otvorenie festivalu. Vo 
svojom príhovore zaţelal festivalu veľa úspechov, veľa spo-

kojných divákov a festival otvoril. Maroš Kramár predstavil 
festivalu prvú premiéru, tridsať minútovú znelku festivalu. Po 

jej odznení predstavil hlavnú súťaţnú kategóriu Modrý anjel 

Art fiction, v ktorej budú súťaţiť hrané filmy vyrobených po 

Maroš Kramár 

Milan Lasica 

Ing. Branislav Celler 
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1. januári 2004. Súťaţiť bude 10 filmov z 8 kra-jín. Okrem 

toho predstavil súťaţné sekcie : 

Artefakty – súťaţ dokumentárnych, animovaných, expe-
rimentálnych a krátkych hraných art filmov, vyrobených po          

1. januári 2004. Súťaţiť bude 28 filmov zo 16 krajín. 
Na ceste – súťaţ dokumentárnych, expe-

rimentálnych a krátkych filmov študen-

tov filmových škôl, vyrobených po 1. ja-
nuári 2004.  Súťaţiť bude 29 súťaţných 

filmov z 13 krajín. 
Do súťaţných kategórií sa tohto roku pri-

hlásilo 417 filmov. Výberová komisia z 

nich vybrala 67, z 
toho do hlavnej sú-

ťaţe 10. Celkom tohto roku Art film divá-
kom ponúkne okolo 160 filmov z 30 kra-

jín celého sveta. Filmy bude posudzovať 

medzinárodná odborná porota pod ve-
dením legendárneho ruského básnika, 

spisovateľa a scenáristu Jevgenija Jev-

tušenka. Jej ďalšími členmi boli : 

Dagmar Ditrichová – dramaturgička, Slovenská republika 

Thom Palmen - riaditeľ Medzinárodného filmového festivalu 
Umea, Švédsko 

Pawel Lozinsky – reţisér, Poľsko 
Peter Zelenka, reţisér, Česká republika 

Thorstein Jónsson, reţisér, Island. 

Na festivale bude pôsobiť i medzinárodná porota FICC v 
zloţení Miranda Daly, Joao Paulo Macedo a Patrik Bartoška. 

Nesúťaţnými prehliadkami filmového festivalu Art Film bu-
dú : 

Art Film Špeciál – mimoriadne predstavenia mimoriadnych 

filmových diel 

Jevgenij Jevtušenko 

Ing. Branislav Celler 
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Balt – reprezentatívna prehliadka súčasnej lotyšskej, estónskej 

a litovskej kinematografie 

Pred 50 rokmi – prehliadka najvýznamnejších filmových diel 
z roku 1955 

Pocta Marcellovi Mastroiannimu – spomienka na nedoţité 
80. narodeniny a 10 rokov od smrti legendárneho herca 

Najbliţšie od hraníc – prehliadka aktuálne najúspešnejších 

filmov z Českej republiky, Maďarska a Poľska 
Art Film Fest – prehliadka diel ocenených na svetových 

festivaloch a slovenských distribučných predpremiér 
Slovenská sezóna – výber z najnovšej slovenskej filmovej 

tvorby 

Oficiálny výber 
Hercova misia – retro-

spektívne prehliadky 
tvorby hercov ocene-

ných čestnou cenou Ac-

tor's Mission Award. 
Od roku 1995 sú ňou na 

festivale kaţdoročne 
oceňovaní herci, ktorí 

významnou mierou ov-

plyvnili vývoj svetovej 
kinematografie. Cenu 

predstavuje mosadzná plaketa, ktorú ocenení herci osobne 
umiestňujú na Most slávy v Trenčianskych Tepliciach. V tom-

to roku bude touto cenou ocenená Dagmar Havlová a Nastasia 

Kinski. Maroš Kramár ešte predstavil predsedu odbornej ko-
misie medzinárodného festivalu Art Film Jevgenija Jevtu-

šenka. Umelecký riaditeľ Art Film Peter Hledík odovzdal 
ocenenie „Zlatá kamera“ slovenskému kameramanovi Tibo-

rovi Biathovi. Ešte pred slovenskou premiérou nového čes-

kého filmu reţiséra Filipa Renča „Román pre ţeny“ boli di-

prezident Art Film Peter Hledík odmeňuje Zlatou kamerou Tibora Biatha 
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vákom predstavení hlavní 

predstavitelia filmu herci 

Zuzana Kalócz a Marek 

Vašut. Pretoţe Art Film 

chce priniesť tento záţitok 
aj Trenčanom, ale nechce 

oň ukrátiť Tepličiarov, tak 

na festivale boli tohto roku 
dve maringotky bratov Ča-

díkovcov, v kaţdom meste jedna. Obe mestá bude počas 
festivalu spájať mimoriadna kyvadlová doprava. Celkom teda 

bude môcť v jednom okamihu festivalové predstavenia sle-

dovať viac ako 1500 divákov. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 323/1/05 
 

Mestská rada v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 17. jún 

2005 schválila rozpočet prvej pol sezóny novej profesionálnej 
divadelnej scény v Trenčíne - Mestského divadla. Nahliadnuc 

do histórie mesta v Trenčíne profesionálne divadlo iba jediný-
krát, keď v roku 1951 vzniklo na pár mesiacov Divadlo Čes-

koslovenskej armády. Odohralo však iba jedinú hru a potom 

splynulo s Armádnym divadlom v Martine. Súčasné rozhod-
nutie mesta je tak vlastne prvým pokusom priradiť Trenčín k 

ostatným krajským mestám, ktoré stálu divadelnú scénu majú. 
To, čím sa bude trenčianske Mestské divadlo od ostatných 

kamenných divadelných scén na Slovensku zatiaľ odlišovať, 

je stály objekt. Otázke, kde budú predstavenia prebiehať, sa 
bude podľa neho venovať najbliţšie júlové mestské zas-

tupiteľstvo. Do úvahy prichádzajú priestory kina Metra, ktoré 
mesto prenajíma od Slovenskej Sporiteľne, ale i priestory 

chátrajúceho kina Hviezda. Práve tie sa zdajú byť reţisérovi 

Odokienkovi vhodnejšie. Divadelná sezóna v Trenčíne začne 

zľava – Marek Vašut a Zuzana Kalócz 
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4. septembra 2005 premiérou opery “Ţaba a Jupiter”. Za 

krstnú mamu sa divadlu ponúkla Košická opera. Otvoriť nové 

divadlo by mali prísť aj herci Vlado Hajdu, Anna Šišková a 
Matej Landl. Pri tejto príleţitosti bude v Trenčíne prebiehať 

festival “Dni rímskej légie”. 
Trenčianske noviny 20.06.2005 

Pomocná evidencia 346/1/05  

 
Dňa 18. júna 2005 priestranstvo pred soblahovskou horár-

ňou patrilo deťom, ich šanteniu, zá-
bavám, hrám, spevu ako aj náuč-

nému charakteru v podujatí, ktoré 

pre nich pripravilo Mesto Trenčín, 
Obec 

Soblahov, 
Kultúrne 

stredisko Sihoť a Regionálna orga-

nizácia Slovenského syndikátu no-
vinárov v Trenčíne. Uţ uplynulý          

5. ročník sa nelíšil od predchá-
dzajúcich, pretoţe ako bolo vyššie 

spomenuté, deti aj ich rodičia si prišli na svoje. Dokonca aj 

priaznivé slnečné počasie sa podpísalo za neopakovateľnou 
atmosférou. K nemu prispeli aj moderátorské výkony známe z 

predchádzajúcich ročníkov Ferdinanda Rybníčka a Márie 

Kuhlöffelovej. Pre deti chova-

telia zo Soblahova prichystali do-

máce zvieratká ako zajačiky, ka-
čice, husi, holuby. Okrem toho 

pre deti bolo pripravených veľa 
rôznych hier, za absolvovanie 

ktorých dostávali drobné odme-

ny. Pre najmladších účastníkov 

Moderátori podujatia F. Rybníček a M. Kuhleffölová 

Celý priestor sa zmenil na rozprávkové bytosti 

pre najmenších bolo zaujímavé sa stretnúť s domácimi zvieratkami  
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bola pripravená súťaţ Supestar. Sám som bol prekvapený ako 

deti perfektne poznajú melódiu a slová najlepších piesní, ktoré 

odzneli v rámci tejto súťaţe v televízii. V tomto roku bolo 
podujatie obohatené aj o prítomnosť detí z poľskej obce 

Rudniki, ktoré prišli na pozvanie 
svojich soblahovských kamará-

tov. So zákonitosťami lesa zozna-

movali deti pracovníci mestských 
lesov. Nechýbala streľba na terč 

zo vzduchovky, či obľúbené ma-
ľovanie na tvár a zanedlho rodičia 

svoje deti ani nepoznávali, pre-

toţe premenili na mačičky, tigre, princezné a víly. Záver vyda-
reného podujatia patril tombole s mnoţstvom cien. A úplne 

nakoniec, čo všetko dokáţu deti urobiť, hovorí skutočnosť, ţe 
deti za upratanie priestoru pred horárňou dostali zlatý čo-

koládový dukát. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 20.06.2005  

Pomocná evidencia 346/2/05 
 

Dňa 18. mája 2005 sa stretli milovníci výtvarného umenia 

v Barborinom paláci Trenčianskeho hradu, aby sa zúčastnili na 
vernisáţi autorskej výstavy Jána Černého. 

Autorovo dielo priblíţil vo svojom príhovore 
komisár výstavy PhDr. Vlastimil Hábl. 

V jeho umeleckej tvorbe  sa spájajú hodnoty 

moderny s výdobytkami maliarskeho ume-
nia. K jeho obľúbeným maliarskym témam 

patrí postava ţeny, anjela a náboţenských 
ikon. Najviac sa objavuje v jeho tvorbe anjel, ktorý nie je pre 

neho len náboţenský ideál, ale aj nositeľ kultúry, šľachetnosti 

a vznešenosti. Ján Černý je nielen maliarom, grafikom, sochá-

pokus o hru na xylofón 

Ján Černý 
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rom, reštaurátorom, ale aj 

spolupracovníkom reţisé-

rov J. Jakubiska a J. Ja-
rábka ako výtvarník. Jeho 

rukopis nájdeme vo filmoch 
„Nejasná správa o konci 

sveta“, „Sedím na konári 

a je mi dobre“, „Ţaby a iné 
ryby“. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 11.07.2005  

Pomocná evidencia 366/2/05 

 
Dňa 23. júna 2005 kino Hviezda v Trenčíne bolo miestom 

vyhodnotenia medziškolskej a medzitriednej súťaţe ţiakov 
základných škôl v Trenčíne „Čítajme všetci – čítanie je 

super“, ktorá prebiehala v školskom roku 2004/2005 za účasti 

spisovateľky PhDr. Danuši Dragulovej – Fajnorovej. 
Uplynulý ročník „Čí-

tajme všetci – čítanie 
je super“ zhodnotila 

vo svojom vystúpení 

Darina Ďurkechová. 
Osobitne zaujala sku-

točnosť, ţe deti pres-
vedčili o svojom veľ-

kom záujme o litera-

túru a knihy. Do súťa-
ţe sa prihlásilo 938 

ţiakov v 42 triedach z deviatich základných škôl. Vybrať tých 
najlepších nebolo naozaj jednoduché. Preto okrem hodnotenia 

plnenia základných podmienok súťaţe, hodnotila porota aj 

účasť na kolektívnych podujatiach, celkovú spoluprácu a náv-

zľava Mgr. L. Brezová, PhDr. D.Dragulová-Fajnorová, M. Špániková 
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števu kniţnice. Dnešné stretnutie malo za úlohu predovšetkým 

poďakovať za vašu aktivitu a zároveň oceniť najlepšie ko-

lektívy. Ocenené boli tieto triedy : 
- 3. trieda Základnej školy Trenčín, Potočná ulica s učiteľ-

kou Hrickovou; 
- 4. A trieda Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica 

s učiteľkou Daňovou; 

- 4. B trieda Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica 
s učiteľkou Uhliarikovou; 

- 5. A trieda Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica 
s učiteľkou Bartalošovou; 

- 5. B trieda Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica 
s učiteľom Hrnčárom;  

- 6. A trieda Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica 
s učiteľkou Vavrušovou; 

- 5. B trieda Základnej školy Trenčín, Východná ulica 
s učiteľkou Valentovou; 

- 2. A trieda Základnej školy sv. Andreja – Svorada 
a Benedikta s učiteľkou Bliţnákovou; 

- 5. A trieda Základnej školy sv. Andreja – Svorada 
a Benedikta s učiteľkou Gelenekyovou; 

- 5. B trieda Základnej školy sv. Andreja – Svorada 

a Benedikta s učiteľkou Gelenekyovou; 

- 6. A trieda Základnej školy sv. Andreja – Svorada 

a Benedikta s učiteľkou Podkopčanovou; 

- 2. A trieda Základnej školy Kristíny Royovej v Trenčíne  
s učiteľkou Halíkovou; 

- 3. A trieda Základnej školy Kristíny Royovej v Trenčíne  
s učiteľkou Gagovou; 

- 5. A trieda Základnej školy Kristíny Royovej v Trenčíne  
s učiteľkou Zacharovou; 

- 2. A trieda Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica 
s učiteľkou Ripkovou; 
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- 4. B trieda Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica 
s učiteľkou Poláčkovou; 

Všetky ocenené triedy a ich 
učitelia prevzali sladkosti, diplom 

a knihy, ktoré im odovzdali ria-
diteľka Verejnej kniţnice M. 

Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia 

Brezová so spisovateľkou, publi-
cistkou a vydavateľkou PhDr. 

Danušou Dragulovou – Fakto-
rovou. Po odovzdaní ocenení sa k zúčastneným deťom 

prihovorila uţ spomínaná PhDr. Danuša Dragulová – Fakto-

rová, aby sa s nimi podelila o svojom vzťahu ku knihe, k čí-
taniu, k vydávaniu kníh, ale aj o svojom písaní. Celé podujatie 

sponzorovala Trenčianska nadácia a Klub darcov. Záver patril 
vystúpeniu ţiakov tanečného odboru Základnej umeleckej 

školy v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 30.06.2005  

Trenčianske noviny 27.06.2005 
Pomocná evidencia 358/1/05, 354/3/05 

 

Jeden z najstarších pamätníkov v Trenčíne patrí Ľudovítovi 

Vladi-mírovi Riznerovi (1849-1913), ktorý bol odhalený dňa 

21. júla 1925. Jeho autorom bol známy sochár Jozef Pospíšil, 
ktorý bol aj autorom Štefánikovho súsošia v Trenčíne, z 

ktorého sa zachovala len hlava M. R. Štefánika. Obe sochy sa 
nachádzajú blízko seba. Pri príleţitosti 80. výročia odhalenia 

Riznerovho pamätníka sa v mestskom parku M. R. Štefánika 

uskutočnila malá spomienka pri buste tejto významnej 
osobnosti. Spomienkové podujatie pripravila Verejná kniţnica 

Michala Rešetku v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym 
samosprávnym krajom. “Ľudovít Vladimír Rizner bol evan-

jelickým učiteľom v miestnej škole a ako obyčajný dedinský 

ocenenie kolektívov detí patrilo Mgr. Lýdii Brezovej 



 545 

učiteľ dokázal veľmi veľa. Zakladal kniţnice, hospodárske 

spolky, staral sa o hospodárske a o vedomostné pozdvihnutie 

nielen školákov, ale aj rodičov, povedala Mgr. Ľudmila 

Ströhnerová z úseku biblio-

grafie a informácií Verejnej 
kniţnice Michala Rešetku v 

Trenčíne. Okrem toho, ţe bol 

učiteľom, bol aj literárne činný, 
keď viedol a redigoval hospo-

dársky časopis Obzor, prispie-
val do mnohých vedeckých pu-

blikácií, ako napríklad Ottov 

slovník náučný. Venoval sa aj 
Bošáckej doline. Zozbieral pre 

nich mnoţstvo povier, miesto-
pisných názvov, priezvísk, a tak 

prispel k mapovaniu trenčianskej 

dialektológie a topografie. Vyt-
voril veľa vedeckých prác, a dal základ oblastiam, ktoré mali 

moţnosť sa rozvinúť aţ začiatkom 20. storočia.  
Trenčianske noviny 20.0.2005  

Pomocná evidencia 348/1/05 

 
V provizórnych výstavných priestoroch starého mlyna 

mestskej časti Trenčína v Biskupiciach sa dňa 29. júna 2005 
zišlo mnoţstvo priaznivcov výtvarného umenia. Dôvodom 

bola nielen vernisáţ výstavy Vladimíra Kudlíka, ale predo-

všetkým aj „vernisáţ “nového výstavného priestoru starého 
mlyna, ktorý má jeho majiteľ v pláne kultúrne vyuţívať. Jeho 

majiteľ, známy fotograf Miloš Ábel, ktorý sa 12 rokov súdil o 
mlyn po rodičoch, zatiaľ nemá jasnú predstavu, ako si kultúru 

v na okraji mesta predstavuje. „Rád by som, aby mlyn niečo 

priniesol. Na ekonomické účely sa zatiaľ nedá vyuţívať, ale 



 546 

kultúry nie je nikdy dosť. Predovšetkým ho treba dať do 

poriadku a to vyţaduje finančné prostriedky,“ zhodnotil. 

Vladimír Kudlík sa vyjadril viac zanietene: „Je to atraktívny a 
jedinečný priestor. Aj napriek tomu, ţe Trenčín má veľa 

priestorov v centre mesta, kde sa dá vystavovať, toto bude 
výborné miesto na drobné podujatia - jazz, country muziku, 

výstavu fotografií, obrazov, sôch, teda čohokoľvek. Moja 

výstava je tu predovšetkým preto, aby sa o týchto priestoroch 
vedelo. Som rád, ţe tu vystavujem. Je to ideálne pre veľké 

formáty, ktoré do ostatných priestorov ťaţko dostávam,“ 
povedal. Obrazy Vladimíra Kudlíka, vytvorené predovšetkým 

z farebných škvŕn a štylizovaných postáv, sa dajú podľa jeho 

vlastných slov zaškatuľkovať v odbornej terminológii pod 
názov tašizmus a nová štýlizovaná figúra. Ako sám hodnotí, je 

to ten najprácnejší spôsob vrstvenia farieb nad sebou a ich 
postupné odkrývanie a znovuprekrývanie. „Aţ z farebných 

moţností dostanú vlastnú tendenciu vytvoriť nový objekt, 

nový tvar - tak ako v prázdnote vesmíru, kde hmota 
neexistuje, vnuknutím energie vzniká ţivot ako taký.“ Uţ 

samotný názov výstavy Tri dni a dosť prezrádzal, ţe diela 
Vladimíra Kudlíka budú vystavené len tri dni. „Dúfam, ţe sem 

po mne prídu povedať aj iní výtvarníci krátku správu - na tri 

dni ukázať, v akej etape svojho tvorivého ţivota práve 
maľujú.“ 

Trenčianske noviny 04.07.2005  
Pomocná evidencia 364/2/05 

 

Maliar Josef Jelínek, ktorému nik 
nepovedal inak ako Pepo, by sa toh-

to roku doţil okrúhlej sedemde-
siatky. Osud to však zariadil inak a v 

decembri tomu budú dva roky, čo 

vymenil pozemské bytie za nebeskú 
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pohodu. Pri príleţitosti jeho nedoţitého jubilea pripravilo 

Trenčianske osvetové stredisko výstavu pod názvom “Maliar 

s perníkovým srdcom”. Rodák z Pardubíc sa v Trenčíne 
natrvalo usadil v ro-

ku 1953. Vyštudoval 
Grafickú školu Vo-

jenského zemepisné-

ho ústavu v Prahe. 
Pracoval ako propa-

gačný výtvarník v 
Keramprojekte v 

Trenčíne, mestskom i 

okresnom osvetovom 
stredisku v Trenčíne. 

Od roku 1978 bol 
slobodným umelcom. Neskôr sa vrátil k propagačnému 

výtvarníctvu a pracoval aj ako dekoratívny maliar trenčianskej 

keramiky. Zomrel 7. decembra 2003 v Trenčianskych Te-
pliciach. Na vernisáţi výstavy dňa 30. júna 2005 sa zišli snáď 

všetci, ktorým sa ţivoty v nejakom momente stretli s Pepo-
vým. Všetkým srdečne privítala manţelka Dana Jelínková. 

Veľká časť vystavovaných diel pochádza z domácej zbierky – 

„z gauča“, sedem 
obrazov zapoţičalo 

mesto Nemšová a 
viaceré boli zo sú-

kromných zbierok. Na 

otvorení výstavy sa 
skloňovalo Pepovo 

meno vo všetkých pá-
doch. A najviac sa 

spomínalo. Čo sa vy-

baví v mysliach jeho 

O svojom vzťahu k Pepovi vyjadrili jeho priatelia zľava – PhDr. Marián Pauer 

a Dušan Jacko 
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blízkych priateľov keď si spomenú na Pepu ? Na túto otázku 

odpovedal jeho priateľ Dušan Jacko : „S Pepom Jelínkom 

som sa poznal nie dlhé roky, ale desaťročia. Pepo mal rád tie 
isté veci, ktoré som mal rád aj ja. Pesničky od Jeţka, Šlitra a 

Suchého, juhočeské pesničky, hašlerky... Mal rád jeho suchý 
anglický humor. Pepo bol zo starej školy. Profesionálna poc-

tivosť, galantnosť k ţenám, dochvíľnosť – tieto veci som si na 

ňom cenil.“ Maliar Vladimír Urbánek : „Pred viac ako 40 rok-
mi sme sa v Trenčíne zišli sme sa taká partia ľudí – bláznov 

do maľovania. Našli sme zázemie v Mestskom osvetovom 
stredisku v Trenčíne. Pepo bol vedúca duša nášho zoskupenia 

a stal sa pre nás autoritou. Bol podobný van Goghovi v tej 

bláznivej radosti z maľovania, no vôbec nebol taká tragická 
postava. Naopak, bol to strašne veselý človek. Nepamätám si, 

ţe by nebol niekedy usmiaty. Obľuboval modrú farbu a červe-
né víno. Kaţdý, kto robí v nejakom kumšte, nerád priznáva, ţe 

je niekto lepší, ale Pepa bol z nás najlepší. Keby Rolland 

napísal ešte raz román 
„Dobrý človek ešte ţi-

je, tak to môţe písať 
rovno podľa neho.“ 

PhDr. Marián Pauer, 

kurátor výstavy pove-
dal o ňom toto : „Pepo 

Jelínek maľoval tak, 
ako ţil. Bol úprimný, 

bezprostredný, nekon-

fliktný typ. Tak na 
plátne, ako aj v ţivote. Raz prišiel za mnou a hovorí mi : 

„Poţičaj mi dvacku, videl som jedného človeka na trhu, pre-
dáva tam kvetiny, musím ho namaľovať.“ Poţičal som mu ju, 

ale s podmienkou, ţe chcem ten obraz vidieť. A predstavte si, 

ten obraz tu visí a je skutočne veľmi dobre urobený. Mal 

Trenčiansky hrad očami Pepa Jelínka 

Stvárnenie manţelky Dany a autoportrét Pepa 
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veľmi rád Vincenta van Gogha a je to z obrazov cítiť. Nielen 

príbuzným výberom farieb ale i ostrým, ťahom štetca alebo 

ceruzou. Pepo bol nezameniteľná postava. Tvoril najmä v 
sedemdesiatych rokov, ktoré povaţujem za zlatú éru nielen 

amatérskej, ale i profesionálnej palety.“  
Trenčianske noviny 04.07.2005 

Pomocná evidencia 363/1/05 

 
Zastupovať záujmy stredoškolákov Trenčianskeho kraja 

bude odteraz úlohou Krajskej študentskej rady stredných 

škôl. Dňa 28. júna 2005 ju v Trenčíne zaloţili delegáti 26 

stredných škôl. Nadviazali tým na vznik Celoslovenskej 

Študentskej rady stredných škôl zo začiatku júna. Študenti si v 
Trenčíne zvolili i svoje vedenie. Jeho predsedníčkou rady sa 

stala Ľubica Rozborová z Gymnázia Ľudovíta Štúra v 
Trenčíne, známa ako hlavná aktivista nedávnych študentských 

protestných zhromaţdení, podpredsedom Michal Rosík z 

Gymnázia v Povaţskej Bystrici a náhradníčkou Stanislava 

Hrbáčková zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila 

Belluša v Trenčíne. Rozborová s Rosíkom budú kraj 
zastupovať v celoslovenskej rade predsedov, ktorá by mala 

začať fungovať uţ po prázdninách. „Máme prisľúbené 

ministrom školstva, ţe bude brať naše občianske zdruţenie 
ako svoj poradný orgán,“ informovala nová predsedkyňa. 

Študenti sa podľa nej budú môcť so svojimi problémami na 
nich obracať a ak sa to „nebude dať riešiť na krajskej úrovni, 

bude sa to riešiť na úrovni Slovenska“. 

Trenčianske noviny 04.07.2005 
Pomocná evidencia 363/2/05 

 
Víkend 2. - 3. júla 2005 v Kultúrnom stredisku Juh Trenčín 

patril predovšetkým mládeţi venujúcej sa tancu. KcA o. z. za 

spolupráce Tanečnej skupiny South Side zorganizovalo 
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v amfiteátri strediska dvojdňový Trenctown kemp – súťaţ 

v break dance „bitkách“. Súťaţe sa zúčastnili breakové 

skupiny z Bratislavy, Trnavy, Dubnice nad Váhom, Bánoviec 
a ďalších miest Slovenska. Medzi jednotlivými „bitkami“ 

program obohatili skupiny Korzo, Dţamal a Goonies. Za 
podpory divákov si prvé miesto v „bitkách 3 na 3“ vytan-

covala Tanečná skupina Provokaters z Bánoviec nad Bebra-

vou pred Tanečnou skupinou Quatro z Trnavy. Tretie miesto 
obsadili tanečné skupiny Exclusive z Trenčína, Bánovce nad 

Bebravou a Vrbového. V „bitkách 1 na 1“ bolo umiestnenie 
nasledovné zvíťazil Killer z Vrbového pred Marom z Tren-

čína. Cenu za najlepšiu schow získala Tanečná skupina 

Quatro. 
Vlastné poznámky 

 
Mesto Trenčín bolo v dňoch 16. a 17. júla 2005 hostiteľom 

najprestíţnejšieho slovenského podujatia – 9. ročníka 

hudobného open air festivalu Pohoda 2005. Na ôsmich scé-
nach počas dvoch dní vystúpilo 111 hudobných skupín a Disc-

Jokejov z osemnástich krajín sveta. Headlinermi festivalu boli 
veľké mená svetového šoubiznisu - britskí Prodigy a americká 

skupina Garbage. Aj tento rok mala najpočetnejšie zastúpenie 

slovenská hudobná scéna. Festival v piatok o 14. hodine otvo-
rila Hudba ozbrojených síl Slovenskej republiky a v nedeľu 

ráno ju ukončil Marián Varga, ktorý pre túto príleţitosť 
zloţil špeciálnu skladbu. Festival Pohoda 2005 mal mimo-

riadnu príchuť pre všetkých mladých muţov, pretoţe v pod-

večer prvého festivalového dňa pred avizovaným vystúpením 
britskej formácie “Asian Dub Foundation”  vystúpil minister 

obrany Slovenskej republiky Ing. Juraj Liška, ktorý oznámil, 
ţe od 1. augusta 2005 uţ nebudú mladí muţi rukovať na 

povinnú vojenskú sluţbu a zastavuje povinné odvody brancov. 

Za toto svoje vyhlásenie zoţal veľký aplauz. V premiére sa 
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publiku predstavili napríklad Jana Kirschner, Miroslav Ţbirka, 

Jaromír Nohavica, či Zuzana Mojţišová. Farby Trenčína bude 

na festivale zastupoval Trenčiansky komorný orchester. 
Okrem popovej, tanečnej a rockovej scény, ktoré dominovali 

aj iným letným festivalom, venovala Pohoda veľa miesta 
menšinovým ţán-

rom. Na svoje si 

tak prišli priaz-
nivci alternatívy, 

world music, fol-
klóru, folku, či 

dokonca váţnej 

hudby. Niektorí 
z interpretov sa 

predstavili netra-
dične. Jana Kir-

schnerová vystúpila iba s perkusionistom a gitaristom, spevák 

skupiny Lucie David Koller do Trenčína prišiel so sólovým 
projektom Kollerband, skupina Chiki liki tu sa spojila s 

Tanečným orchestrom Prešov. Organizátor festivalu Michal 

Kaščák spieval so skupinou Para a dirigoval Trenčiansky 

komorný or-

chester 
v predstavení 

divadla Guna-
Gu. Návštev-

níci absolvo-

vali opäť 
mnoţstvo 

sprievodných 
podujatí z 

oblasti divadla, literatúry a filmu, diskusie na najrôznejšie 

témy so známymi osobnosťami, či tvorivé workshopy. No-

Vystúpenia na hlavnej scéne mali veľa poslucháčov 
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vinkou festivalu bol Detský park, kde rodičia bezplatne 

„odloţili“ svoje deti, ktoré sa pod dohľadom profesionálov v 

parku zapájali do divadelných a výtvarných dielní, súťaţili na 
trampolíne, lezeckej stene, či nafukovacom hrade, alebo si 

budú skúsili hru na rôzne hudobné nástroje. Tí starší zas mali 
moţnosť si vyskúšať bungee – jumping, bungee tram-polínu, 

vodný futbal, nafukovacie sumo, stolný futbal, či paintball. 

Namiesto jedného 
stanového mesteča 

vyrastli tento rok 
na letisku dve na 

ploche 60.000 m
2
. 

V kaţdom mes-
tečku boli k dis-

pozícii aţ dve ús-
chovne batoţín. 

Parkovisko bolo 

síce iba jedno na 
ploche úctyhodných 108.000 m

2
. Sprchy boli tieţ aţ na dvoch 

miestach, keď k minulý rok vykopanej prvej studni pribudla 
tento rok druhá s výkonnejším čerpadlom. Keďţe voda pod le-

tiskom je iba úţitková, po areáli bolo rozmiestnených 15 cis-

terien s pitnou vodou. 
Ako prvé na letisko 

priviezli chemické zá-
chody, ktorých bolo 

teraz aţ o sto viac – 

250. Novinkou boli 
splachovacie záchody 

a z minulého roka sa 
zachovali plentami od-

delené a farebne roz-

líšené „cik zóny“. O 

Kofola expres zabezpečil presun na festivale 

Na festivale malo svoje miesto aj Informačné stredisko Mesta Trenčín 
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poriadok pod nohami sa počas festivalu staral nielen 60- 

členný štáb s piatimi čistiacimi autami, ale aj samotní náv-

števníci, ktorí pri príchode do stanového mestečka dostávali 
igelitové vrecia na odpadky. Novinkou je osvetlenie areálu – 

bezpečnostné svetlá na plotoch, ale aj vo vnútri. Pre bez-
pečnosť organizátori zabezpečili v areáli tri sanitky a 33 zdra-

votníkov. Iba kvôli festivalu bola otvorená v trenčianskej 

nemocnici záchytka a 
posilnili sluţby aj na 

ďalších oddeleniach. 
Organizátori si dali ten-

to rok záleţať na sprie-

vodných podujatiach. 
Takými boli uţ spo-

mínané divadelné pred-
stavenia divadla Teatro 

Tatro, GuNaGu, či slo-

venského Mimo diva-
dla. No tieţ sa tešili záujmu aj besedy “Pod lampou” na 

aktuálne témy, literárne hovory so spisovateľmi, diskusie s 
Ligou za duševné zdravie. Nad bezpečnosťou divákov na 

letisku bdelo 150 členov stráţnej sluţby. Polícia v súčinnosti 

s vojenskou, ţelezničnou a mestskou  políciou venovala zvý-
šenú pozornosť priebehu celého podujatia. Počas bezpeč-

nostných opatrení nedošlo zo strany návštevníkov festivalu 
k hrubému narušeniu verejného poriadku. Nebol ani zazname-

naný ţiadny trestný čin násilnej povahy. V priebehu celej 

bezpečnostnej akcie policajti skontrolovali cca 200 osôb. 
Policajti skontrolovali tieţ cca 400 motorových vozidiel. 

Kontrolovali všetky motorové vozidlá, ktoré odchádzali 
z areálu festivalu. Trenčianski policajti zistili v súvislosti 

s festivalom Pohoda 2005 nasledovné trestné činy : 

- jeden trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia; 

interiér informačného strediska 
predaj mestských suvenírov  
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- šesť trestných činov nedovolenej výroby a drţby omamnej 

látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodo-

vania s nimi; 
- jeden trestný čin podpory a propagácie hnutí smerujúcich 

k potláčeniu práv a slobôd občanov; 
- jeden trestný čin krádeţe vlámaním do osobného 

motorového vozidla, ktoré bolo zaparkované v areáli 

festivalu. 
Dopravní policajti uloţili v doprave 82 pokút. Poriadková 

polícia ulo-
ţila v 8 prí-

padoch poku-

ty v súvislosti 
s rušením ve-

rejného po-
riadku. Na 

hudobnom 

festivale sa 
zúčastnilo 

denne cca 25-

tisíc návštevníkov. Počas konania hu-
dobného festivalu bol dňa 15. júla 

2005 obvinený z trestného činu pod-

pory a propagácie hnutí smerujúcich 
k potlačeniu práv a slobôd občanov 

18-ročný Ladislav z Čadce. Ladislav 
čakal na nástupišti mestskej hromad-

nej dopravy v Trenčíne, pričom mal 

na sebe oblečené tričko s obrázkom 
hlavy s prilbou, na ktorej bol vyobra-

zený tzv. hákový kríţ, čo je v rozpore 
s príslušným ustanovením § 261 

Trestného zákona. Polícia stíha 
prvá fáza skoku bungee-jumbing 
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obvineného Ladislava na slobode. Policajný vyšetrovateľ 

začal v šiestich prípadoch trestné stíhanie vo veci trestných 

činov nedovolenej výroby a drţby omamnej látky, psycho-
tropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi. V 

dvoch z nich, policajti zaistili podozrivé látky pri prechádza-   
ní hraničného priechodu Drietoma, okres Trenčín. Látky 

rastlinného pôvodu mali osoby v menších mnoţstvách ukryté 

na rôznych miestach v aute. V ďalších štyroch prípadoch 
policajti zaistili podozrivé látky u konkrétnych osôb v meste 

Trenčíne. U dvoch osôb pri vchode do areálu festivalu a u 
ďalších dvoch osôb pri jednom hypermarkete v Trenčíne. 

Zaistené látky polícia zaslala na expertízne skúmanie. Na 

základe výsledkov znaleckého skúmania, vyšetrovateľ vznesie 
obvinenie konkrétnym osobám. Z policajných zloţiek 

participovali na bezpečnostných opatreniach festivalu najmä 
poriadková a dopravná polícia. Ďalej oddelenie skráteného 

vyšetrovania Úradu justičnej a kriminálnej polície v Trenčíne. 

Keďţe nedošlo k hrubému narušeniu verejného poriadku, 
nebolo potrebné nasadiť policajtov pohotovostného 

policajného útvaru („kukláči“). 
Trenčianske noviny 18.07.2005  

Pomocná evidencia 380/1,2/05, 382/1/05 
 

V treťom týţdni mesiaca júna 2005 boli vymenené infor-

mačné tabule na piatich miestach v meste Trenčín. V novom 
šate podľa návrhu Ing. arch. 

Júliusa Brúnu turisti na nich 
nájdu pre lepšiu orientáciu 

kreslenú mapu centra mesta 

Trenčín. Výtvarné riešenie 
spracovala firma Mapa 

Slovakia. Tieto výmeny 
podmienili návštevy turis-

tov, ktorí v letných mesia-

orientačné tabule centra  mesta Trenčín 
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coch prichádzajú do Trenčína, aby spoznali krásy nášho 

mesta. Okrem turistických tabúľ slúţia pre lepšie zorien-

tovanie sa aj tzv. city lighty 
v širšom centre mesta, v kto-

rých je mapa Trenčína so 
zoznamom ulíc, spolu s histó-

riou v slovenskom, nemec-

kom a anglickom jazyku, do-
plnenú fotografiami. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 28.07.2005 

Pomocná evidencia 383/1/05 

 
Pre svojich priateľov a priaznivcov výtvarného umenia 

pripravil v spolupráci s Mestom Trenčín a Trenčianskym 
osvetovým strediskom prvú samostatnú výstavu trenčiansky 

neprofesionálny výtvarník Ing. Ján Tatík pod názvom         

“Z polí, lesov, lúk a strání”, ktorú otvorili 26. júla 2005 vo 
výstavných priestoroch mesta Trenčín na Mierovom námestí 

č.16. Ing. Ján Tatík maľuje uţ od svojich troch rokov. Sám o 
svojej záľube hovorí, ţe maľoval najskôr ceruzkou, skúšal 

som portréty na strednej škole, no najviac mu učarovala 

príroda. K maľovaniu má úprimný vzťah, veď ako lesník 
milujem les. To, čo zachytím očami, dávam na plátno. Na 

výstave sa prezentoval s prierezom svojej tvorby. Vystavoval 
spolu 40 obrazov, veľkých aj malých. Niektoré boli ešte aj zo 

štúdií. Na obrazoch prevládala olejomaľba. Sám hovorí, ţe má 

rád kontrast a maľuje naostro tak, ţe beriem farby priamo z 
tuby. Rodák z Jablonca nad Nisou prišiel do Trenčína v roku 

1973. Vyštudoval lesnícku učňovku v Trenčianskom Jastrabí. 
Po skončení Vysokej školy lesníckej a drevárskej sa zamestnal 

Novom Meste nad Váhom v Lesnom závode. V roku 1979 

zaloţil Správu chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v 
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Nemšovej – Kľúčovom a stal sa jej prvým riaditeľom. V jeho 

tvorbe aj práve pre jeho profesnú orientáciu prevládajú témy 

prírody a krajiny. Je dlhoročným spolupracovníkom Klubu 
výtvarníkov časopisu „Poľovníctvo a rybárstvo” a  publikoval 

v časopise “Slovenská ochrana prírody”. Na svojich obrazoch 
zachytáva všetko, čo je spojené s prírodou, krajinou, 

obyvateľov lesa, premeny prírody. Rád zobrazuje aj tatranskú 

a podtatranskú scenériu. 
Trenčianske noviny 01.08.2005 

Pomocná evidencia 392/1/05 
 

Dňa 28. júla 2005 vestibul Kultúrneho 

a metodického centra Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky v Trenčíne bol miestom 

vernisáţe medzinárodnej putovnej výstavy 
„Na večnú slávu synom Francúzska“ . A tak 

po Lietavskej Lúčke v roku 2002, hrade 

Strečno v roku 2004 a Ostrave - Porube 
v roku 2005 prišiel na rad Trenčín. Po 

ukončení výstavy v Trenčíne príde na rad Sklabiňa pri Martine 
a na budúci rok výstavy zavíta do Bretónska vo Francúzsku. 

V  úvode výstavy si účastníci vypočuli z úst Demiana Ponsa 

pamätné slová výz-
vy generála Char-

lesa de Gaula fran-
cúzskym odbojá-

rom, ktoré neskôr 

tlmočil moderátor 
podujatia Ivo Veli-

ký. Touto výstavou 
pripomenuli si or-

ganizátori výstavy 

60. výročie ukon-

moderátor Ivo Veliký 
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čenia druhej svetovej vojny, 61. výročie Slovenského 

národného povstania a heroizmus francúzskych partizánov 

v ňom. Zámer uskutočniť výstavu v takomto rozsahu a obsahu 
vyšla z iniciatívy predsedu Klubu priateľov Francúzska v 

Ţiline akademického sochára Štefana Pelikána zo Ţiliny. 
Výstava ako celok dokumentuje účasť Francúzov v Sloven-

skom národnom povstaní a pri oslobodzovaní Slovenska 

v druhej svetovej vojne s osobitným zreteľom na mesto 
Trenčín a okolie a je rozdelená do troch tématických častí. 

V prvej časti sa prezentoval Štefan Pelikán portrétmi 
francúzskych partizánov, ktorých osobne poznal. V druhej 

časti bola zdokumentovaná účasť francúzskych partizánov 

v Slovenskom národnom povstaní a tretia časť priblíţila 
poštové známky venované druhej svetovej vojne a Sloven-

skému národnému povstaniu zo zbierok vojenských filate-
listov zostavené Jozefom Koreným. Moderátor Ivo Veliký 

priblíţil odbojovú činnosť Francúzov. Ich centrom sa stala 

Dubnica nad Váhom, kde vo zbrojnom závode na výrobu 
munície a leteckých motorov boli totálne nasadení spolu 

s Čechmi a Belgičanmi. Po pracovnej dobe sa však voľne 
pohybovali po blízkom 

okolí, do Dubnice, Tren-

čína, ba dokonca aj do 
Bošáce. Bolo to pre nich 

zaujímavé, ţe sa našli ro-
diny, ktorých členovia 

boli v časoch hospodár-

skej krízy na prácach vo 
Francúzsku a mohli sa s 

nimi porozprávať vo 
svojej rodnej reči. Nadvä-

zovali sa priateľstvá a pri neformálnych hovoroch zisťovali 

názory na Slovenský štát, na jeho okupáciu Nemeckom 

zľava – Ing. Anton Boc, pplk. Jean-Christophe Gaulard 
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a podobne. S veľkou radosťou privítali 25. august 1944, kedy 

Nemecko podpísalo v Paríţi svoju kapituláciu. Táto sku-

točnosť však neubrala na revolučnosti Francúzov, ktorí pra-
covali na Slovensku, aby ďaleko od svojej domoviny so 

zbraňou v ruke bránili slobodu národa, ktorý im poskytol 
druhý domov. Vstupovali odhodlane do rodiacich sa partizán-

skych skupín v slovenských horách. Ich hrdinstvo v boji pri 

Strečne bolo príkladné, ale 
56 z nich však ho zaplatili 

svojím ţivotom. Mohyla na 
vršku Zvonica pod hradom 

Strečno je nemým svedkom 

ťaţkých bojov synov fran-
cúzskeho národa proti 

Nemcom. Na Slovensku sú 
však i ďalšie pamätné 

miesta, kde poloţili svoje 

ţivoty francúzski partizáni, medzi nimi i trenčianska Brezina, 
ktorá vydala po exhumácii 69 obetí fašistického besnenia 

jedného francúzskeho občana Pierre Lorena. Po zhodnotení 
účasti Francúzov pri národnooslobodzovacom boji Českoslo-

venska so svojimi krátkymi vystúpeniami doplnili plukovník 

v zálohe Ing. Miroslav Andráš, akademický sochár Štefan 

Pelikán a Jozef Korený. Záver vernisáţe výstavy patril 

prehliadke vystavených exponátov. 
Trenčianske noviny 01.08.2005 

Pomocná evidencia 388/1/05, 389/1/05, 393/1/05 

 
Výstavu diel svetoznámeho fotografa hudobníkov Steva 

Gullicka otvorili dňa 2. augusta 2005 v Katovom dome 
v Trenčíne. Vystavených bolo 64 fotografií s hudobnými 

hviezdami ako The Prodigy, Nick Cave alebo dnes uţ 

kultová Nirvana. Výstava trvala do 16. augusta 2005. Gullick 

zľava - pplk. Jean-Christopre Gaulard, pplk. v zál. Ing. Miroslav Andráš 
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sa preslávil ako dvorný fotograf The Prodigy. Slovákom sa 

predstavil na trenčianskom festivale Pohoda a to aţ dvakrát - 

výstavou fotografií hudobných hviezd a vystúpením jeho 
skupiny ... bender. Fotografovanie neberiem ako prácu, je to 

stále moje hobby. Vţdy som sa usiloval fotografovať hudob-
níkov, ktorých mám rád, hovorí človek, ktorý objektívom 

sledoval kariéru Nicka Cavea, U2, Radiohead, Jeffa Buc-

kleyho, Becka alebo Neila Younga. Gullick začal s foto-
grafovaním hudobníkov koncom osemdesiatych rokov mi-

nulého storočia pre rôzne londýnske undergroundové časo-
pisy. Za krátky čas sa vyšplhal medzi prominentných foto-

grafov a na snímkach zachytil všetko podstatné, čo sa odo-

hralo na scéne súčasnej rockovej hudby. 
www/novycas.Sk 04.08.2005 

Pomocná evidencia 399/1/05 
 

V priestoroch Trenčianskeho múzea sa dňa 5. augusta 2005 
uskutočnila vernisáţ autorskej výstavy Anny Jankovskej  pod 

názvom “V zajatí krásy”, v ktorej predstavila svoje obrázky 
naivného umenia. Keďţe tvorba Anny Jankovskej je úzko 

spätá s dedinským prostredím a ľudovou piesňou, piatková 

vernisáţ bola spestrená aj fujarou Štefana Sadovského 
oblečeného v ľudovom kroji. Anna Jankovská pracuje techni-

kou kvašu a tempery. Typické pre jej tvorbu sú čisté línie a 
ťahy. Tie akoby odráţali aj čistotu detstva a mladosti, ktoré sú 

ústredným motívom jej obrázkov. Napriek tomu, ţe so svojou 

aktívnou tvorbou začala aţ v dôchodkovom veku, stále ju 
inšpirujú spomienky. „Tento spôsob tvorby vyviera z mojej 

povahy a nálady. Ak mám zlú náladu, nenakreslím ani čiarku. 
Maľujem síce prírodu, ale vo väčšine obrazov maľujem práve 

aj svoje detstvo, ktoré bolo nádherné. Vţdy tam zakom-

ponujem nejakú tú spomienku,“ hovorí autorka, ktorá v det-
stve trávila prázdniny často na samote, súčasťou ktorej boli 
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kvety a poľnohospodárske zvieratá. Vo svojom rozhovore 

pokračovala, ţe „keď bola malinká chodievala s babkou po 

lúkach, tráva siahala aţ po pás. Svet som videla len zo spodu a 
zdalo sa mi všetko úţasne nádherné, veliké a farebné. A to 

všetko z mojich obrazov vyviera.“ Kurátor výstavy PhDr. 

Milan Chlebana na adresu autorky povedal „obrazy Anny 

Jankovskej charakterizuje osobitá poetika a skutočnosť, ţe 

vidieť na nich, ţe sú tvorené srdcom.“  

Trenčianske noviny 08.08.2005  

Pomocná evidencia 402/2/05 
 

V piatok 5. augusta sa uskutočnila vernisáţ autorskej 
výstavy krajinára Igora Vaculčiaka. Maliar veľkých plátien 

sa venuje výlučne 

olejomaľbe. Do 
Trenčína sa 

presťahoval zo 
stredného 

Slovenska, kde mu 
učarovala kra-jina 

Nízkych Tatier. 

Toto prostredie 
bolo jeho 

prevaţným 
prameňom inšpirácie na dlhé roky. Obrazy s prírodnými 

motívmi sa výrazovo blíţia k fotografiám a sú maľované 

technikou priameho maľovania, nie vo fázach. „Mojím 
zámerom je maľovať všetko tak, ako to je,“ povedal Igor 

Vaculčiak. Ďalej pokračoval „snaţím sa vystihnúť náladu, 
zachytiť svetlo a teplo. To je pre mňa hranica umenia. Mojou 

prioritou je dosiahnuť určitú technickú úroveň a potom byť 

slobodnejší k námetom. V skutočnosti by som chcel maľovať 
ľudí. Krajina je síce tieţ krásny námet, ale ľudská tvár, ľudský 

Pohľad umelca na Trenčiansky hrad zpoza pravej stranyVáhu 
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prejav a činnosť ako taká je okúzľujúca. Vyjadriť na plátne 

pocity alebo dušu človeka ma fascinuje.“ Kurátorom výstavy 

bol amatérsky výtvarník MUDr. Július Činčár. „Pre kaţdého 
maliara je najlepšou 

odmenou, ak sa 
ľuďom jeho obraz 

páči. Aţ tak, ţe keď 

sa naň pozrú, chcú si 
ho kúpiť a zavesiť 

doma. To je naj-
lepšia satisfakcia 

výtvar-ného 

umenia,“ uzatvára 
vystavujúci autor. 

Pre-dajná výstava 
Igora Vaculčiaka bola jeho druhou samostatnou výstavou v 

Trenčíne, kde od roku 1998 ţije a tvorí. 

Trenčianske noviny 08.08.2005  
Pomocná evidencia 402/3/05 

 
Dňa 12. augusta 2005 výstavná sieň na Mierovom námestí 

č. 16 v Trenčíne bola miestom vernisáţe výstavy pod názvom 

„Slané deti“, ktorá 
bola venovaná váţne-

mu genetickému ocho-
reniu cystickej fibróze. 

Uţ pred vstupom do 

budovy výstavnej sie-
ne na seba pútala svo-

jou pozornosťou maketa postavy vyt-
vorenej z krabičiek liekov, ktoré choré 

dieťa spotrebuje v priebehu jedného 

roka. Vernisáţ moderoval známy te-

Zasneţený Kriváň  

Rasťo Ţitný 

pútač postavy zhotovenej z liekov 
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levízny hlásateľ Televízie Markíza Rasťo Ţitný. Po privítaní 

hostí konštatoval, ţe táto výstava je putovnou a je poslednou 

v poradí po Bratislave, Šamoríne, Komárne a Povaţskej Bys-
trici. Ochorenie cystickej fibrózy a o poslaní výstavy priblíţila 

vo svojom vystúpení predsedníčka Klubu cystickej fibrózy na 
Slovensku MUDr.  Katarína Štěpánková. Cystická fibróza je 

závaţné genetické ochorenie, ktoré negatívne ovplyvňuje kva-

litu ţivota a predčasne ho skracuje. Ocho-
renie nie je nákazlivé, ale dedičné, s ktorým 

sa človek narodí. Príznakom ochorenia je 
veľmi slaný pot, problém s dýchaním, 

trvalý kašeľ, chronické infekcie dýchacieho 

systému, časté zápaly pľúc a priedušiek, 
zápaly prínosových dutín, nízka telesná 

hmotnosť, ochorenie pečene, cukrovka 
muţská neplodnosť a ďalšie príznaky. Tieto 

vonkajšie prejavy pacienta spôsobujú 

ţľazy s vonkajším vylučovaním, keď 
tvoria abnormálny hustý patologický hlen, 

ktorý sa usadzuje na slizniciach a upcháva 
ţivotne dôleţité orgány ako sú pľúca 

a tráviaci trakt, postihujú pankreas, 

pohlavné orgány, pečeň a postupne 
zasahujú všetky orgány, okrem intelektu. 

Vďaka vedeckému výskumu je veľkými 
kvantami liekov, diétou, telesným cvičením a pravidelnou 

lekárskou kontrolou viesť uspokojivý ţivot. Práve prostred-

níctvom vystavených detských malieb, kresieb, grafík a kera-
mických diel chceme podporiť v chorých deťoch ich talent, 

aby tak zabudli na svoje váţne ochorenie a zároveň zoznámiť 
verejnosť týmto váţnym ochorením. Kluby cystickej fibrózy 

zaloţili rodičia chorých detí a v súčasnom období vyvíjajú 

činnosť tri hlavné rehabilitačné centrá v Bratislave, Košiciach 

MUDr. Katarína Štěpánková 

 

primátor Ing. Branislav Celler 
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a v Banskej Bystrici. Snahou Klubu cystickej fibrózy je nad-

väzovať uţší kontakt lekárov s rodičmi a deťmi a prispievať 

tak k väčšej informovanosti o liečení cystickej fibrózy a pou-
ţívaných liekoch v ocho-

rení. V závere svojho vys-
túpenia MUDr. Katarína 

Štěpánková poďakovala 

Mestu Trenčín, ţe umoţ-
nilo prostredníctvom výs-

tavy zoznámiť občanov 
mesta s ochorením cystic-

kej fibrózy. V krátkom kul-

túrnom programe vystúpili 
členky tanečnej skupiny 

„Goonies“ z Trenčína, 
speváčka Zuzana Kuz-

mová s doprovodom v 

hre na gitare Jany 
Kalíkovej, recitátorka 

Lúcia Ďurišová a so 
spevom deti zo Základ-

nej školy v Opatovej. 

Záver patril poďakova-
niu predsedníčke Klubu cystickej fibrózy MUDr. Kataríne 

Štěpánkovej primátorom Mesta Trenčín Ing. Branislavom 

Cellerom. Návštevníci sa potom venovali prehliadke výt-

varných prác detí. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 15.08.2005  

Pomocná evidencia 410/1/05, 411/1/05  
 

V rámci Trenčianskeho kultúrneho leta koncertoval 

v Trenčíne dňa 15. augusta 2005 Sláčikový orchester mláde-
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ţe z Fribourgu – Švajčiar-

sko. Tento sláčikový or-

chester mladých hudobní-
kov bol zaloţený v roku 

1971 a zdruţuje pribliţne 
20 hudobníkov vo veku 12 

aţ 20 rokov. Poriada okolo  

15 koncertov ročne nielen 
doma, ale i v zahraničí. Za 

obdobie 34 rokov v or-
chestri hralo viac neţ 300 hudobníkov, z ktorých 30 sa venuje 

hudbe profesionálne. Orchester získal viacero ocenení, 

z ktorých najvýznamnejšie sú prvá cena na súťaţi „Medzi-
národné stretnutie mladých orchestrov“ v Paríţi v roku 1978 a 

„Cenu kultúry“ udelenú vo Fribourgu v ro-
ku 1990. Na koncerte v Trenčíne sa pred-

stavili dielami J. S. Bacha, O. Respighiho, 

W. A. Mozarta, M. Wiblého a E. H. Grie-
ga. Vďačné obecenstvo svojím potleskom 

ocenilo tak výkon orchestra ako aj výkony 
oboch dirigentov Théophanis Kapsopou-

losa a Daniela Cordoneho. 

Vlastné poznámky  
Pomocná evidencia 405/1/05  

 
Skupina amatérskej fotografie s názvom Androméra 

vystavovala v Minigálerii za oknami domu armády. Táto 

skupina vznikla v roku 2000 v Brumove – Bylnici. To je 
mestečko v najvýchodnejšej oblasti Zlínskeho kraja na 

moravsko-slovenskom pomedzí. Členovia Andromédy, vysta-
vujúci na rôznych miestach a získavajúci mnohé ocenenia, 

udrţiavajú priateľské vzťahy aj s trenčianskou fotoskupinou 

orchester v plnom nasadení 

Théophanis Kapsopoulos 
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Méta, a preto aj táto výstava. Spája ich nielen záujem o 

fotografiu, ale aj snaha o zachytenie svetla, okamihu, gesta.  

Trenčianske noviny 15.08.2005  
Pomocná evidencia 415/2/05 

 
Svet populárnej hudby Katov dom v Trenčíne počas let-

ných mesiacoch neopustil. Po ukončení výstavy britského 

hudobníka a fotografa Steva Gullicka otvorili dňa 19. augusta 
2005 v týchto priestoroch medzinárodnú výstavu „Rock–Pop-

Jazz...vo fotografii“. Tento uţ druhý ročník priniesol výber z 
tvorby 34 amatérskych i profesionál-

nych slovenských i zahraničných fo-

tografov, čo znamená takmer 100 % 
nárast vystavujúcich. Návštevníci si 

mohli pozrieť portréty najvýznamnej-
ších osobností svetového i domáceho 

rocku a jazzu. Vo svojom príhovore 

riaditeľka Trenčianskeho múzea Ka-

tarína Babičová uviedla, ţe vo výs-

tavnej kolekcii je zastúpená tvorba 
významných fotografických osobnos-

tí, menovite amerického výtvarného 

fotografa Jamesa McKenna a legen-
dárneho britského fotoreportéra Iana Dicksona, známeho zo 

spolupráce s renomovanými 
hudobnými periodikami ako 

napríklad New Musical Ex-

press, Q, Rolling Stone, Disc 
či Record Mirror. Z foto-

grafickej dielne posledne 
menovaného pochádza aj 

vystavená fotografia Boba 

Marlena. Po skončení výsta-

Ian Dickson :  spevák Bob Marlen 

zľava M.artin Kukučka a Jano Babič 
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vy sa kolekcia fotografií postupne presunie do Bratislavy, 

Partizánskeho, Zvolena, Dolného Kubína, Liptovského 

Mikuláša a skončí v Prahe. Kultúrny program vyplnil počas 
vernisáţe nový bubenícky projekt „Metal goes to jazz - jazz 

goes to metal“ (Martin Kukučka a Jano Babič) a trio „Lubor 
Martin Mikrostar“ textára trenčianskej skupiny “Bez ladu a 

skladu” Lubora Benkoviča.  

Pomocná evidencia 412/1/05 
 

Predčasom primátori 
miest Bratislavy, Piešťan 

a Trenčína podpísali zmlu-

vu o spolupráci, ktorá svo-
jím obsahom podporovala 

rozšírenie ponuky pre turis-
tov pri návšteve Bratislavy 

o kúpeľnú starostlivosť, 

kultúrne podujatia, atrak-
tívne podujatia pod sta-

robylým Trenčianskym 
hradom, športovo-

rekreačné podujatia 

v spomínaných mestách. 
K spomínaným aktivitám 

umoţní spojenie po diaľ-
nici autom, autobusom, 

alebo vlakom v priebehu 

jednej hodiny. Prvým 
produktom vyplývajúcej z tejto zmluvy bola pre-hliadka 

kultúrnych podujatí v Bratislave, tých najlep-ších, v tom čase 
dostupných pod názvom „Deň Piešťan a Trenčína v Bra-

tislave“. Podujatie sa uskutočnilo na Hlavnom námestí v Bra-

tislave dňa 20. augusta 2005 a prebiehalo v dvoch etapách. 

pre všetkých záujemcov poskytovali informácie pracovníčky 

Trenčianskeho informačného strediska 

členovia skupiny Wagus ukázali  svoje umenie 
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Prvá časť prebiehala od 

10,
00

 hod. do 18,
00

 hod., 

počas v ktorej vystúpili 
z Piešťan folklórny súbor 

„Striebornica“, detský fol-
klórny súbor „Striebornič-

ka“, hudobná skupina „Sl-

niečko“ a „Piešťansky di-

xieland“. Z Trenčína sa 

v amfiteátri  predstavili folklórny súbor „Druţba“, detský 
folklórny súbor „Kornička“, dychová hudba „Vlčovanka“, 

mím Vlado Kulíšek, súbor barokovej hudby „Musica poeti-

ca“ a skupina historického šermu „Wagus“. Od 19,
00

 hod. 
začal trojhodinový galaprogramom pod moderátorským vede-

ním televíznej hlásateľky Aleny Heribanovej, ktorá spolu 
s primátorom Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom, pri-

mátorom Mesta Piešťany Remo Cicutom a riaditeľom Bra-

tislavského informačného strediska Ing. Vladimírom Greš-

šom zaţelali občanom a príleţitostným návštevníkom mesta 

Bratislavy príjemný kultúrny večer. Maratón podujatí odštar-
tovala jazzová formácia „Aurelius Quintet“ a po nej nasle-

dovali tanečná skupina „Goonies“, Bradatá divadelná dvojica, 

spevácky a tanečný odbor Základnej umeleckej školy v Pieš-
ťanoch, country tanečná 

skupina „Maryland“, mím 
Vlado Kulíšek, sólista 

v hre na píšťalky a gajdy 

Rasťo Trnovec, tanečná 
skupina „Tap Dance 

Quartet“, ohňová show 
v podaní skupiny „Wagus“ 

a známy jazzman Dodo Šo-

šoka. Medzi jednotlivými 

osobnosť mesta Piešťany plavkyňa Martina Moravcová 
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vystúpeniami sa predstavili osobnosti štyroch miest – Jozef 

Vajda, Marián Gaborík, Martina Moravcová a Stanislav 

Ščepka. 
Vlastné poznámky 

 
Prvá autorská výstava trenčianskej rodáčky MUDr. Aleny 

Ţemberovej bola otvorená v Mestskej galérii v Trenčíne na 

Mierovom námestí 22 dňa 22. augusta 2005. Jej figúrky, sošky 
a miniatúrky abstraktných rozprávkových, ale i konkrétnych 

ľudských postáv umiestnených v podzemných kamenných 
priestoroch galérie. Kurátor výstavy maliar MUDr. Július 

Činčár na vernisáţi poznamenal, ţe je povšimnutia hodné, 

koľko lekárov in-
klinuje k umeniu, 

či uţ k výtvar-
nému, hudobnému 

alebo literárnemu. 

Dokazuje to i táto 
výstava pod náz-

vom Dvojhlavý 

drak Aleny Ţem-

berovej, lekárky 

interného oddele-
nia trenčianskej 

nemocnice. Alena Ţemberová sa tvorbe sošiek venuje uţ od 
detstva. „Viac som sa tejto záľube začala venovať na vysokej 

škole. „Takto som oddychovala po skúškovom období,“ 

zaspomínala si autorka bizarných sošiek čertíkov, jeţibáb, 
tanečníkov, baletníkov, benátskych masiek z karnevalov, 

madon. „Teraz ju mám ako relax po práci. Mám aj nápady, 
inšpiráciu, no toho času je menej.“ Ako poznamenala, nápady 

prichádzajú aj samé od seba, niekedy v robote. „Inokedy ma 

zaujme pohyb – krasokorčuľovanie, tanec.“ Priznáva, ţe v 
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mnohom ju pri tvor-

be ovplyvňuje jej 

povolanie. Prostred-
níctvom bizarných 

sošiek sa vyjadruje 
k témam márnivosti 

sveta, plynutia ţivo-

ta. A tak je výraz na 
tvárach niekoľko-

centimetrových 
sôch vţdy iný, raz 

veselý, inokedy váţny aţ zachmúrený. Podľa MUDr. Činčára 

autorka prostredníctvom sošiek technicky, i keď miniatúrne, 
dokonale spracovala svoje vízie a zaslúţili by si väčšiu formu 

a iný materiál, napríklad kameň alebo kov. Na to však nemá 
autorka priestorové a technické podmienky. Tvorí doma v 

byte, nemá ţiadny ateliér. Začínala s moduritom, potom som 

robila s modelovacou hmotou a teraz tvorí z hliny. Miniatúry 
preto, lebo materiálu netreba veľa. 

Trenčianske noviny 09.08.2005  
Pomocná evidencia 407/1/05, 440/1/05 

 

Vstupná časť mestskej veţe dňa 26. au-
gusta 2005 bola miestom vernisáţe výs-

tavy fotografií „Prechádzka starým Tren-
čínom na pohľadniciach“ známeho tren-

čianskeho autora knihy s fotografiami sta-

rého Trenčína „Trenčín na pohľadniciach“ 
Ing. Jána Hanušina. Vernisáţ výstavy 

moderovala Lúcia Domsová, ktorá vo 
svojom predslove konštatovala, ţe vznik tejto výstavy prí-

leţitostní návštevníci. Vychádzali z poznania, ţe danému 

prázdnemu interiéru chýbala nejaká iskra, ktorá by, keď nie 

Lúcia Domsová 
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písmom, tak fotografiou, alebo iným dokumentačným 

materiálom bliţšie návštevníkom mestskej veţe priblíţili his-

torický vývoj mesta Trenčín. Príleţitosti sa chytili Barbora 
Tomanová a Martina Marušová, oslovili Ing. Jána Hanušina, 

ktorý zo svojej zbierky poskytol staré pohľadnice  a viacerí 
priatelia pomohli pri inštaľovaní. Výstavu starých pohľadníc 

priblíţil vo svojom príhovore Ing. Ján Hanušin. Viac ako 

štyridsať rokov sa venuje  tejto 
záľube, čo vyústilo aj do vydania 

spomínanej publikácie v roku 
2004. Pred sto rokmi pohľadnice 

boli komunikačným prostriedkom 

medzi ľuďmi, dnes nahradený 
napríklad mobilný telefón, ktoré 

si ľudia uchovávali v zdobených 
albumoch. S radosťou prijal 

ponuku inštalovať pohľadnice zo 

svojho archívu v trvalej expozícii. 
Vyjadril presvedčenie, ţe výstava 

umoţní k zlepšeniu imidţu mesta Trenčín.  
Pomocná evidencia 418/1/05, 449/1/05 

 

Predposledným kon-
certom váţnej hudby 

v rámci Kultúrneho leta 
v Trenčíne dňa 28. au-

gusta 2005 bola baro-

ková hudba v interpre-
tácii komorného tria 

Alexandra Jablokova. 
Na programe ich kon-

certu boli diela vynika-

júcich hudobných maj-Alexander Jablokov koncertoval so svojimi deťmi Antonom a Oľgou 

Ing. Ján Hanušin 
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strov baroka – G. F. Händla, G. Ph. Telemana,G. Tartiniho  

a A. Vivaldiho. Vynikajúci sólista v hre na husle sa ukázal 

nielen ako hráč, ale i ako výborný pedagóg, pretoţe kaţdá 
interpretovaná skladba bola priblíţená ţivým slovom. A tak 

kaţdý poslucháč sa dostal obraz o skladateľovi, o dobe, v 
ktorej bola skladba vytvorená ako aj, čo chcel skladateľ sklad-

bou povedať. Alexander Jablokov sa predstavil so svojimi 

deťmi Antonom v hre na barokové husle a dcérou Oľgou 
v hre na spinet. 

Pomocná evidencia 437/1/05 
 

Mestská galéria v Tren-

číne dňa 30. augusta 2005 
bola miestom vernisáţe 

autorskej výstavy Ing. 

Igora Grbálika z Trnavy 

pod názvom „Podmorský 

svet“. Zaujímavým spôso-
bom riešená pozvánka vo 

forme fotografie vzbudila mimoriadny záujem poznať skrytú 
krásu, ktorá je pod hladinou svetových morí. Pri predbeţnej 

prehliadke fotografií ešte pred otvo-

rením výstavy ma môj inštinkt nes-
klamal, pretoţe to som uvidel predčilo 

moje očakávanie. Fotografie pred mo-
jimi očami odokryli oponu skrytého 

ţivota, ktoré autor citlivo zachytil svo-

jím fotoaparátom pod hladinou mora. 
Fascinovali ma striehnuce morské ţi-

vočíchy na svoju korisť, morské ras-
tliny, s ktorými sa pohráva vodné vl-

nenie či predvádzajúce sa morské hviezdice. Úvod výstavy 

patril kultúrnemu programu, v ktorom vystúpilo duo speváčka 

zľava T. Niková, Ing. I. Grbálik, Ing. I. Boček 

Ing. Igor Grbálik 
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Monika Gurínová s gitaristom Miroslavom Ďurišom. Prí-

tomných privítala Terézia Niková a privítala autora výstavy 

Ing. Igora Grbálika, kurátora a šéfredaktora časopisu 
„Kamera a video“ Ing. Igora Bočka a ostatných hostí. O práci 

autora bliţšie prítomných zoznámil jeho priateľ Ing. Igor 
Boček. Igor Grbálik je programátor a to si vyţaduje precíznosť 

v práce. Tento prístup sa objavil aj v jeho fotografickej tvorbe. 

Keďţe je výborným potápačom, tieto jeho prednosti sa stali 
základom i pre jeho fotografickú tvorbu pod hladinou mora. Je 

len samozrejmé, ţe jeho fotografie sa vyznačujú citlivým 
pohľadom zvýrazniť niečo mimoriadne. Za týmto všetkým 

však treba vidieť hodiny prípravy tak potápača ako aj 

fotografa. Keď sa k tomu pridá talent, tak úspech sa prejaví 
v konečnom produkte, vo fotografii. Na záver svojho 

vystúpenia zaţelal autorovi veľa zdravia a tvorivých síl.  
Trenčianske noviny 05.08.2005  

Info Trenčín 08.09.2005 

Pomocná evidencia 456/1/05, 447/1/05 
 

V polovici augusta 2005 preţili členovia Komorného or-

chestra mesta Trenčín nevšedné záţitky na koncertnom turné 

vo Švajčiarsku. Nápad účinkovať v krajine, v ktorej ţije 

pribliţne 40-tisíc Čechoslovákov, sa zrodil u Švajčiara Stana 
Orieška, rodáka z Dolnej Súče, ţijúceho v tejto krajine od 

roku 1968. Vlani v decembri 2004 na vernisáţi výstavy České 
výtvarné umenie 19. a 20. storočia v Galérii M. A. Bazov-

ského. Stano Oriešek bol nadšený trenčianskym orchestrom, a 

tak „slovo dalo slovo“ a príprava začala. Orchester na svojich 
koncertoch vo Švajčiarsku denne predstavoval repertoár 

zostavený z diel majstrov baroka. Koncertoval v mestách Stein 
am Rhein, Eschenz, Witikon a Zollikerberg. Zaujímavý bol 

openair - koncert na ostrovčeku Werd, organizovaný rádom 

františkánov, ktorého záznam bol ihneď archivovaný vo 
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Vatikáne. Správa o účinkovaní komorného orchestra zo 

Slovenska sa šírila veľmi rýchlo a Slováci ţijúci vo 

Švajčiarsku začali vyhľadávať miesta koncertov, aby si ho 
nielen vypočuli, ale aj stretli sa s rodákmi, porozprávali vo 

svojom rodnom jazyku o Slovensku a nadviazali priateľstvá. 
Na viacerých garden párty zneli okrem „váţnej hudby“ i slo-

venské folklórne melódie. Voľný čas bol aktívne vyuţitý na 

poznávanie krás Švajčiarska. Poznávali Rýnske vodopády, 
mesto Kostnicu, Bodamské jazero, hodinkový Schauffhauzen, 

Zürich, výstavu nablýskaných veteránov, luxusné vlakové 
súpravy, na úrovni vybavené kryty civilnej obrany, v ktorých 

nocľahy trenčianskych hudobníkov boli skutočnou reality 

show, radostná atmosféra a dôstojná reprezentácia, to všetko 
zanechalo v mysliach zúčastnených hlboké dojmy, na ktoré 

budú dlho spomínať.  
Trenčianske noviny 05.09.2005  

Info Trenčín 08.09.2005  

Pomocná evidencia 443/1/05 
 

Ţelezničná spoločnosť Slovensko a.s., ktorá vznikla dňom 
1. januára 2005, chce byť dynamickou, modernou a akcep-

tovateľnou  spoločnosťou. Túto danosť, ktorú si vloţila pri 

svojom zrode do vienka, snaţí sa realizovať netradičnými 
formami marketingu pri 

propagácii ţelezničnej 
dopravy v dobrom 

zmysle. Jednou z ta-

kýchto foriem, ktorou sa 
predstavila v spolupráci 

so Ţeleznicami Sloven-
skej republiky a Foto-

grafickou galériou Leica 

Gallery Prague (LGP) 
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v Prahe na ţelezničnej stanici v Trenčíne bola putovná 

autorská výstava svetoznámeho uznávaného brazílskeho 

fotografa Sebastiãa Salgata pod názvom „Workers“, otvorená 
pre verejnosť dňa 6. septembra 2005 Výnimočnosť výstavy 

spočíva v tom, ţe expozícia 81 umeleckých fotografií je 
umiestnená v troch, pre galerijné účely špeciálne upravených 

poštových vozňoch. Expozíciu pripravila kurátorka výstavy 

Lélia Wanick Salgato. Výstava je na cestách od 8. augusta do 
6. novembra 2005. Výstava bude mať po úvodnej vernisáţi 

v Bratislave ešte ďalších 12 svojich repríz na ţelezničných 
staniciach Slovenskej republiky. Ţelezničná stanica v Trenčíne 

sa stala jej piatou zástavkou. Výstavu predstavila 

Ivana Stanková z LGP. „Výstava je uvedená 
spôsobom, ktorá umocňuje nielen pôsobenie 

Salgadových fotografií, ale naznačuje nové va-
rianty ciest ako umenie divákovi priblíţiť. To, ţe 

výstava sama prichádza k ľuďom, lámu sa hrad-

by, ktoré často medzi umením a divákom stoja. Štyrid-
saťtisícová divácka návštevnosť trojmesačného putovania tejto 

výstavy po 12 mestách Českej republiky toto konštatovanie 
jednoznačne potvrdila.“ Súčasne priblíţila tvorbu fotografa 

Sebastiãa Salgata, ktorého doménou je humanisticky zameaný 

dokument. „Pracuje 
na dlhodobých so-

ciologicky oriento-
vaných fotografic-

kých dokumentoch, 

ktoré boli vţdy 
komplexne spraco-

vanou štúdiou zá-
vaţných spoločen-

ských javov. I pro-

jekt putovnej foto-

Ivana Stanková 

fotografia afrických baníkov idúcich z práce 
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grafickej výstavy „Workers“ je výsledok práce za obdobie 

šiestich rokov v 27 krajinách sveta. Jeho čierno-biele foto-

grafie majú vysoko estetickú úroveň, ktoré realisticky zobra-
zujú ţivot ľudí v konkrétnom prostredí. Sú vyjadrením jeho 

pohľadu na miznúci svet manuálnej práce a jej premeny 
v kontexte konca 20. storočia. Potvrdzujú to fotografie z mra-

veniska robotníkov zlatých baní v Brazílii, matky z deťmi 

trpezlivo zbierajúcej čajové listy na plantáţi v Rwande, či 
dramatický boj poţiarnikov pri likvidácii poţiarov na ropných 

vrtoch pri konflikte v Kuvajte. Všetky vystavené fotografie sú 
výrečným dokladom toho, ţe ani špičková technika bez 

odhodlaného ľudského úsilia nič nedokáţe.  

Vlastné poznámky 
 

Začiatkom mesiaca septembra 2005 v priestoroch tren-
čianskej synagógy bola sprístupnená verejnosti výstava ma-

lých zázrakov prírody – bonzajov. Viac ako sto exemplárov 

bonzajov, sukuletných bonzajov a kameňov, ktorým tvar dala 
sama príroda mohli uvidieť návštevníci. No to nebolo všetko, 

lebo organizátori výstavy Trenčiansky bonzaj klub No. 1. 
pripravili jednak prednášku o pestovaní a strihaní bonzajov 

v podaní manţelov Ondrejíčkových z Nitry a potom aj ukáţ-

ky tvarovania bonzajových drevín v podaní Petra Roţka 
a Milana Čubaňáka. Záver výstavy spestrilo vystúpenie sku-

piny „Fenestrina Ensemble“ s so spevom starých gréckych, 
hebrejských a latinských spevov za dirigovania Martina 

Holúbka. 

Trenčianske noviny 30.08.2005  
Pomocná evidencia 440/2/05, 445/2/05 

 
Mestská galéria v Trenčíne na Mierovom námestí č. 22 

bola dňa 31. augusta 2005 miestom vernisáţe autorskej výsta-

vy koláţí Ing. arch. Pavla Miškoviča. Sám o sebe povedal, 
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ţe sa narodil sa v Plzni, ale je naturalizovaný Trenčan, lebo na 

začiatku druhej vojny bol aj s rodičmi kvôli otcovi repatrio-

vaný na Slovensko. Pavel mal vtedy 7 rokov. Detstvo a mla-
dosť preţil v Trenčíne, kde vychodil ľudovú školu aj reálne 

gymnázium. V Bratislave a v Prahe u Karla Honzlíka vyštu-
doval architektúru a ako projektant v týchto mestách aj 

pôsobil. Celý ţivot sa snaţil tvoriť v duchu funkcionalizmu. 

Aţ do dôchodku projektoval funkcionalistické stavby a 
objekty, hoci prešiel rôznymi projektovými ústavmi. V našom 

regióne navrhoval napríklad objekty v Novom Meste nad 
Váhom vo Vzduchotechnike a hotel bývalej Stavoindustrie. V 

Dubnici nad Váhom aj v Novej Dubnici robil interiéry v 

bývalom VUMA. Do 
Trenčína sa vracia pra-

videlne, má tu teraz svoj 
byt – ateliér a spoluţiakov 

z detstva. Architektúra má 

blízko k výtvarnému ume-
niu a Ing. Pavel Miškovič 

sa v dôchodkovom veku 
vrátil k svojej dávnej zá-

ľube – maľovaniu. Toto 

hobby bolo vlastne celý ţivot aj súčasťou jeho povolania. 
Časom sa však sústredil najmä na techniku koláţe – náročnú 

na trpezlivosť a precíznosť. Svojimi dielami chcel vyjadriť 
radosť. Táto činnosť bola jeho terapiou. Kurátorskej funkcie 

sa zhostil známy spisovateľ rodák z Trenčína Kornel Föld-

vári. 
Trenčianske noviny 05.09.2005 

Pomocná evidencia 441/1/05  
 

Pred  sviatkom ľudového umenia a zábavy – festivalu Pri 

trenčianskej bráne dňa 8. septembra 2005 poskytla trenčianska 
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synagóga priestor 68 výtvarníkom, ktorí sa so svojimi 256 

prácami predstavili na tohoročnom Výtvarnom salóne Tren-

čianskeho kraja. Po privítaní hostí a všetkých prítomných 
riaditeľom Trenčianske-

ho kultúrneho strediska 

Mgr. Vladimírom 

Zvaleným, výstavu pri-

blíţil kurátor výstavy 
Mgr. Jozef Švikruha. 

„Na výstave sa zú-
častňujú výtvarníci nad 

15 rokov rozličných 

vzdelanostných úrovní 
pracujúci v rôznych výtvarných technikách. Vedľa seba stoja 

študenti umeleckých škôl, sviatoční maliari i výtvarníci 
s vytýčeným umeleckým programom a vyhraneným výtvar-

ným názorom. Táto ţánrová a umelecká pestrosť sa nezain-

teresovanému divákovi môţe zdať chaotickou, ale práve táto 
skutočnosť najviac vystihuje povahu 

výstavy. Na strane druhej odborný pohľad 
dokáţe posúdiť talent, umelecké vyjadre-

nie a technické zvládnutie výtvarného 

diela.“ Čo všetko mohol návštevník vidieť 
na Výtvarnom salóne 2005 ? Grafické 

prejavy kreslené ceruzkou, rudkou, uhľom 
i tušom a ilustračné kolorované kresby. 

Prevaţovala však maľba – akvarely, tem-

pery, suché a voskové pastely, oleje, 
akryly  a kombinovaná technika. Zastúpený  bol aj textil kva-

litnou batikou a sochárska drobná tvorba z dreva i kovu, 
v ktorej sa zaznamenal umelecký kvalitatívny vzostup Jozefa 

Syrového. Úţitkové umenie bolo prezentované sklenenými 

misami, dekoratívnymi hodvábnymi šatkami, keramickou 

Mgr. V. Zvalený 

Mgr. V. Zvalený, J. Tichá a Mgr. J. Švikruha 

návštevníčka pri prehliadke plastiky 

„Belzebub“ od Jozefa Syrového 
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čajovou úpravou a šperkami. Kolekciu vystavených diel 

dotvárala výtvarná fotografia. V kultúrnom programe vystúpil 

Mgr. Odokienko. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 459/1/05, 460/1/05 
 

Trenčiansky hrad bol dňa 8. septembra 2005 bol na pár 

hodín otvo-
rený i pre 

verejnosť 
a odbor-

níkov (bol 

zatvorený 
pre 

demontáţ 
západného 

opevne-

nia), preto-
ţe sa usku-

točnila ver-
nisáţ prvej 

výstavy v rámci  5. ročníka festivalu slovenského a svetového 

dizajnu Design Days 2005. Výstava ponúkla inšpiráciu na 
kultivovanie ulíc, námestí, parkov, dopravných uzlov a iných 

verejných priestranstiev 
tak predstaviteľom samo-

správ, architektom, ako aj 

širšiemu publiku. Po pri-
vítaní hostí riaditeľkou 

Trenčianskeho múzea Ka-

tarínou Babičovou sa 

k prítomným prihovoril 

Ing. Bakoš a predstavil  

zľava - Ing. Bakoš, Ľ. Fabri, L.Gombárová, D. Karásek a Radek Hegmon 

návrhy mestských lavičiek 
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spoločnosť skcité s.r.o. Trenčín, ktorá sa zaoberá vývojom 

a predajom mestských mobiliarov. Pre túto výstavu pripravila 

spoločnosť v priestoroch Trenčianskeho hradu niekoľko 
ukáţok štandardných prvkov, ale aj niekoľko nových výrob-

kov. Riaditeľka výstavy Ľubica Fábri zdôvodnila, ţe i na-
priek tomu, ţe výstava je „bratislavskou“, bolo snahou jej 

organizátorov dostať ju mimo hlavného mesta. Dnešná 

výstava je o dobrom dizajne, ktorý je na to, 
aby sa pouţíval, aby slúţil svojmu účelu, aby 

skrášľoval prostredie, v ktorom ţijeme. Na 
výstave bolo moţno vidieť i vyskúšať 

najnovšie modely mestského mobiliára, ktoré 

pre sk.cité Trenčín dcérsku spoločnosť firmy 
mm.cité Zlín, vytvoril úspešný český 

dizajnérsky tandem David Karásek a Radek 

Hegmon. Mestský mobiliár značky Cité bol 

veľa ráz ocenený v prestíţnych súťaţiach 

dizajnu v Českej republike, naposledy udele-
ním ceny Vynikajíci design 2005, predstavený na významných 

prehliadkach dizajnu doma i v zahraničí. V Delovej bašte sa 
prezentoval dizajn mestským mobiliárom, riešený autormi 

s mimoriadnym citom pre estetiku a funkčnosť. Dal prehľad 

iným dizajnerom akým trendom ide vývoj mobiliárov 
a súčasne poskytol zástupcom obcí a miest vidieť časť 

mobiliárov ako sú odpadkové koše, prístrešky zastávok, 
parkové lavičky na odpočívanie, zábradlia, stĺpiky, kryty k 

stromom, či orientačné tabule v snahe ovplyvniť ich 

rozhodovanie, keď budú v blízkej budúcnosti riešiť pokrytie 
svojej obce, či mesta mobiliárom. Výstavu mestského mobi-

liára sk.cité na trenčianskej výstave doplnili modely dámskych 
šiat mladej slovenskej módnej návrhárky Larisy Gombárovej 

zo Zvolena. Autorka sa pri ich tvorbe zamerala taktieţ na tému 

mesto a vytvorila kolekciu odevov, ktoré sa viaţu k rôznym 

nový typ smetného koša 
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aktivitám mladých ţien v mestskom prostredí – od pracovných 

stretnutí počas dňa aţ po večerné spoločenské príleţitosti. 

Okrem tvorby súčasnej módy sa venuje aj navrhovaniu pre 
divadlo. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 12.09.2005  

Pomocná evidencia 445/1/05 

 
“O pocitoch”, tak znie názov individuálnej výstavy 

akademického maliara Juraja Oravca, ktorá bola slávnostne 
otvorená v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 

9. septembra 2005. Juraj Oravec, ţijúci a tvoriaci v Trenčíne, 

patrí k výrazným predstaviteľom súčasnej slovenskej 
výtvarnej scény. V galérii sa predstavil výberom zo svojej 

maliarskej a grafickej tvorby. Uţ samotný názov výstavy 
naznačil, ţe ambíciou umelca je vyjadriť širokú škálu vlast-

ných pocitov a zároveň svojím bezprostredným, úprimným 

prejavom vytvoriť spätnú väzbu a vyprovokovať diváka k 
dešifrovaniu skrytých významov a odkazov, k vyvolaniu 

subjektívnych poci-
tov, či uţ pozitívnych 

alebo negatívnych. 

Prezentované diela 
boli veľkorozmerné a 

veľkoryso pôsobiace. 
Popri starších prá-

cach, ktoré len nazna-

čili východiská a zvý-
raznili premeny jeho 

maliarskeho názoru, 
základ tohoročnej 

výstavy tvoria naj-

novšie diela, ktoré vznikli v priebehu jedného roka. V Orav-

na začiatku vernisáţe sa Juraj Oravec prezentoval hrou na gitare 
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cových obrazoch veľmi kultivovane, ale zároveň spontánne 

rezonujú autorove pocity, záblesky príbehov, vrstvy myš-

lienok. Sú farebne a tvarovo vyzývavé, znepokojujúce, lebo 
nám otvárajú neznáme svety a priestory, plné skrytých i ľahšie 

identifikovateľných detailov, významov a metafor. Výrazovo 
silné obrazové posol-

stvá sú nasýtené far-

bami, emóciami a me-
ditáciami o zmysloch 

a nezmysloch tohto 
sveta. Zámerne 

a zľahka sa raz vzďa-

ľujú od predmetnej 
reality, aby v krehkej 

hre farebných, tvaro-
vých a svetelných re-

flexov a štruktúr len 

naznačili zloţitú spleť autorových pocitov a vízií, inokedy v 
presnejších kontúrach vyjadrujú zloţitosť umelcových myš-

lienok, predstáv a existenčných zápasov. Osobitnú kapitolu 
autorovej tvorby reprezentovali grafické diela, ktoré komorne 

a zaujímavo rezonujú v epických, na detaily bohatých figu-

rálnych príbehoch, nasýtených neobyčajným humorom a 
iróniou. Autor so sympatickým nadhľadom a odstupom 

komentuje vertikály a horizontály nášho všedného ţivota a 
medziľudských vzťahov. Výstava je výnimočná aj tým, ţe 

Juraj Oravec svoju úprimnú, spontánnu maliarsku tvorbu 

ozvláštňuje aj vlastnou hudobnou výpoveďou (súčasťou 
katalógu vydaného k výstave je aj hudobné CD s názvom         

„O mojich hudobných pocitoch“). Jeho hudobné vyznanie je 
podobne ako maliarske, plné emócií, energie, výrazových 

prvkov, harmónie i disharmónie, teda pocitov, ktoré ţivot 

otvorenie výstavy, zľava – J. Oravec, PhDr. D. Lovíšková, PhDr. A. Heilová,                   

a V. Bojňanský 
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prináša i odnáša. V skutočnosti táto Oravcova výstava bol 

spojená aj s výstavou sôch a obrazov Viťa Bojňanského. 

Trenčianske noviny 05.09.2005, 12.09.2005 
Pomocná evidencia 449/1/05, 453/1/05, 454/1/05, 462/2/05 

 
Začiatok divadelnej sezóny túto jeseň neobišiel Trenčín. 

Premiéru predstavenia “Ţaba a Jupiter” mal vďaka dobrej 

koordinácii moţnosť vidieť aj sám kráľ Rudolf 2., ktorý nav-
štívil 4. septembra 2005 Trenčín. Celé predstavenie sprevádzal 

ţivý orchester Hudobného divadla Trenčín, ktorý dirigoval, 
bubnami a rímskym gongom dopĺňal Andrej Kalinka, ktorý 

zloţil k celej opere, resp. operete, aj hudbu. Pódium kina 

Metro napriek svojej priestorovej nedostatočnosti veľmi 
nápadito vyriešila scénografka Zoja Zupková pohyblivými 

kulisami na dvoch schodištiach. Divadelníci si počas pred-
stavenia pomáhali aj vyuţívaním priestoru pod javiskom a 

videoprojekciou, ktorá nás mapami a krvavými cestami 

uviedla na miesto diania. Jedenásť, prevaţne muţských 
hercov, oblečených do kostýmov Larisy Gombárovej, navo-

dilo bez problémov atmosféru doby Rimanov hneď na 
začiatku. Veľmi vynachádzavé hudobné motívy, doplnené 

vtipnými textami, naráţali na nejednu notoricky známu 

melódiu, no kým ste ju stačili identifikovať, dej sa uţ v inom 
rytme odvíjal ďalej. Obecenstvu asi chvíľku trvalo, kým si 

zvyklo na spievané slovo a neuľahčil mu to ani orchester, 
ktorý miestami prehlušoval spevákov, takţe divákom z 

viacerých príčin unikali texty, čomu sa dalo predísť. Herecké 

výkony spevákov i hercov neboli excelentné, no mnohé sa 
dalo prepáčiť práve vďaka atmosfére celého predstavenia a 

častému smiechu publika. Napriek tomu sa dal lepšie skĺbiť 
spev a orchester, čím by sa napravili niektoré zmätené 

okamihy, kedy sa herci s hudobníkmi dostávali mimo rytmu. 

Nejednoliato pôsobila aj kvalita speváckych výkonov. Kým 
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jediná ţenská predstaviteľka Juno v podaní Heleny Szábóovej 

predviedla ako jediná ozajstný operný výkon. V kontexte celej 

hry, v ktorej prevládali muţské hlasy v nie veľmi 
profesionálnom prevedení, pôsobili skôr rušivo. A moţno to 

bol ţelaný kontrast medzi boţstvom a človečenstvom. V 
budúcnosti treba trošku šetrnejšie narábať s dynamikou svojho 

hlasu v tomto malom priestore. Vydajachtivá ţaba, ktorú 

verne stvárnil Roman Bajzík, bola milou paródiou namysle-
nosti, a preto práve jej nevydarený spevácky výkon moţno 

povaţovať za skvelý herecký výkon. Jej doplnkom bola malá 
ţaba, ktorej fyzicky náročnú úlohu stvárnil Ondrej Odokien-

ko. Rímski legáti Daniel Čapkovič, Libor Kasík, Martin 

Holúbek a Jiří Vinklárek boli sympatickými postavami, v 
ktorých bolo moţné pobadať rôzne naráţky na ľudské 

vlastnosti. Nebola mi jasná postava Cupida - jedného z boţ-
ských poslov v oblečení mimina (moţno alegória nezrelosti). 

Boh Jupiter (Marián Labuda ml.) bola nemá rola, čo mu 

ubralo na výpovednej hodnote, lebo napriek svojej boţskosti v 
konečnom dôsledku pôsobil ako bábka v rukách ostatných 

postáv, najmä temného Merkúra, pod plášťom ktorého sa 
skrýval Štefan Richtárech. Trenčianske hudobné divadlo pred-

viedlo aj napriek niektorým nedostatkom veľmi pôsobivé 

hudobné predstavenie. Ak sa divadelníci rozhodli ísť práve 
cestou humoru a hudby, tak vsadili na správnu kartu. Táto 

malá javisková forma Trenčianskeho hradného divadla, 
ponímaním veľmi blízka alternatívnym divadlám, čoskoro sa 

stane neodmysliteľnou súčasťou trenčianskej kultúrnej scény.  

Trenčianske noviny 12.09.2005  
 

Po ohlasoch z podujatia Noc s Andersenom vo Verejnej 
kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne, kedy po prvýkrát noco-

vali deti škôl v jej priestoroch, akciu zopakovali pod názvom 

Papučová noc dňa 9. septembra 2005. Pre deti trenčianskych 
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základných škôl a Detského domova Lastovička v Trenčíne 

pripravili organizátori pestrý program. Zavolali známeho 

výtvarníka z mestskej prome-
nády Janka Vitka, ktorý deťom 

ukázal zrkadlové kreslenie. Deti 
si vyskúšali origami, paličko-

vanie, tvorbu vlastných kríţo-

viek, vyšantili sa na fit lopte, 
prelistovali najobľúbenejšie kni-

hy a detské časopisy. Aby neboli 
len vo vnútri a teplý večer tomu 

prial, prešli sa po nočnom meste 

a pozreli si rímsky nápis na 
hradnej skale z hotela Tatra a významné budovy na Mierovom 

a Štúrovom námestí. Keď sa vrátili, keďţe všetci vytrávili, 
vrhli sa na prichystaný proviant. Po speváckej súťaţi super-

star, nasledovalo nočné strašenie – čítanie napínavých úryv-

kov z kníh a 
polnočná 

voľba krá-
ľovnej a krá-

ľa. Potom 

išli deti spať. Akcie sa zúčastnili deti od 6 do 14 rokov. Tie 
staršie strávili čas pri internete do polnoci. Prvé deti sa začali 

rozchádzať zavčasu ráno pred siedmou hodinou. Niektoré 
nestihli spať, iné zobudila vôňa chutných buchiet.  

Trenčianske noviny 12.09.2005  

Pomocná evidencia 463/1/05, 482/1/05 
 

V dňoch 9. aţ 11. septembra ţilo mesto 
Trenčín jarmočným ruchom a folklórnou 

veselosťou   „Pri Trenčianskej bráne“. Uţ po 

19-krát sa konal mestský festival ľudovej 
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kultúry a zábavy. Po-

dujatie bolo otvorené 

9. septembra 2005 
behom trenčianskych 

predškolákov okolo 
Mierového námestia a 

školákov behom po 

farských schodoch a 
Matúšovej ulici o 

Matúšov groš. Medzi 
súťaţiacimi bola aj skupina pretekárov z Adamovských Ko-

chanoviec. Piatkový program potom vyplnili vystúpenia na 

pódiu na Mierovom 
námestí detských fol-

klórnych súborov, Vo-
jenská hudba Trenčín a 

večer patril vystúpeniu 

Pressburger Klezmer 
Band. Sobotný pro-

gram na Mierovom ná-
mestí otvoril koncer-

tom Mestský dychový 

orchester Trenčín, kto-
rý hral aţ pokiaľ nedorazil jarmočný sprievod od Kultúrneho a 

metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
pred amfiteáter na Mierovom námestí. Na čele sprievodu išli 

členovia skupiny historického šermu „Wagus”, domáceho 

folklórneho súboru „Radosť“,  folklórneho súboru „Vena“, 
brušné tanečnice, komorný súbor starej hudby „Musica 

Poetica“, trubadúri v dobových kostýmoch, dvorné dámy, 
v kostýmoch ktorých boli odeté študentky zo Strednej 

priemyselnej školy odevnej v Trenčíne, ţongléri a artisti na 

bicykloch, ţivé antické sochy boha Bakchusa a jeho spoloč-

v čele festivalového sprievodu kráčali rytieri zo skupiny „Wagus“ 

ţivý antický boh Bakchus a spoločníci kráčali v sprievode 



 587 

níčiek. Po otvorení tohto festivalu moderátorom Štefanom 

Dvorským prítomných pozdravil a festival otvoril predseda 

kultúrnej komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne PhDr. 

Marián Kvasnička. Účastníkov jarmoku privítali stánky s 

ponukou výlučne výrobkov ľudovej tvorivosti, z keramiky, 
dreva, koţe, perníkov. Najväčší úspech u návštevníkov mal 

karavan s ponukou skalických trdelníkov, kde si museli kupu-

júci odstáť niekedy aj 
polhodinu. Pre tých, 

ktorí vyhladli, mali 
moţnosť hlad zahnať 

voňavou pečenou klo-

báskou, prípadne zapiť 
burčiakom alebo medo-

vinou. Centrum Miero-
vého námestia obsadila 

skupina jarmočníkov z 

Komjatnej, ktorí účast-
níkom jarmokom predvádzali ukáţky niektorých zabudnutých 

a modernou dobou vytlačených remesiel ako sú tkáčstvo a 
rezbárstvo. Medzitým hlavný program prebiehal na pódiu 

amfiteátra, na ktorom vystupovali počas celej soboty rôzne 

súbory s rôznym hudobným ţánrom. Deti zabávali známi 
Kakaovníci Igor a Mar-

tin, tanečné skupiny 
„Aura“, „Goonies“  Ta-

nečný klub Dukla Tren-

čín. I pre dospelých bol 
pripravený program vys-

túpení folklórnych súbo-
rov „Fatran” z Martina, 

„Váh“ z Liptovského Mi-

kuláša, „Suché Karki“ 
skupina jarmočníkov z Komjatnej predvádzala remeselnícku výrobu 

skupina „Goonies“ z Trenčína pri svojom vystúpení 
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z Prešova, Borievka z Košíc a „Haviar“ z Roţňavy. Z učin-

kujúcich zaujala gajdošská hudba „Vrbovské vŕby“ z Vrbo-

vého. Poobedňajšie vystú-
penia ukončili rytmy špa-

nielskej muziky a tanca 
v podaní súboru Martin Bies 

a Flamenco Clan. Večerné 

vystúpenia zavŕšili folklórne 
súbory „Gymnik“ z Bratis-

lavy, „Detva“ z Detvy a do-
máci „Trenčan“. V posledný 

deň festivalu – v nede-

ľu program pokračoval 
„Bárs sme malí, maličkí“ 

poobedňajším vystúpením 
detských folklórnych súborov „Radosť a „Kornička“ 

z Trenčína, „Štvorlístok“ z Trenčianskej Turnej, „Nezabúdky“ 

z Drietomy, „Selčanka“ zo Selca, „Melenčárik“ zo Soblahova 
a „Ďumbier“ z Liptovského Mikuláša. Úplný záver jar-

močných dní dalo vystúpenie folklórneho súboru „Kalina“ 
z Uherského Hradišťa. 

Trenčianske noviny 12.09.2005  

Pomocná evidencia 467/2/05, 471/1/05 
 

Trenčianski skauti v dňoch 16. do 23. septembra 2005 
vystavovali na Mierovom námestí č. 16. Viac ako 150 

fotografií, kroniky, historické vlajky, účastnícke tričká, či iné 

relikvie, ktoré mapovali 90 rokov histórie skautingu v Tren-
číne. Výstava sa konala pri príleţitosti 90. výročia zaloţenia 

prvého skautského oddielu v Trenčíne. Napriek tomu, ţe 
počas komunizmu bola skautská činnosť u nás zakázaná, po 

roku 1989 sa skauting obnovil a dodnes pokračuje v šírení 

svojich ideí. Je to pre mňa nostalgická spomienka na to, čo 

Detvanci zaujali svojím temperamentom 
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bolo a čo v súčasnej dobe nie je aţ také, aké by malo byť. 

Láska k prírode aj k blíţnemu sa vytráca. Voľakedy v 

Trenčíne bolo okolo 300 aţ 400 skautov. Dnes je ich menej, 
ale snáď sa to zlepší. Organizátor výstavy Igor Škára nám 

priblíţil, ţe momentálne sú v Trenčíne dva skautské zbory, v 
ktorých je asi 200 členov. Kaţdoročne sa zúčastňujú na 

dobročinných akciách, napríklad na Dni narcisov. Tento rok 

boli ako dobrovoľníci pomáhať v Tatrách a v budúcnosti by 
sme sa radi zúčastňovali aj iných dobrovoľných aktivít. A tak 

jedno zo skautských hesiel „aspoň jeden dobrý skutok denne“ 
aj vďaka činnosti skautov v Trenčíne nevymiera a pre 

niektorých z tých, ktorých odchovali, sa stáva ţivotnou 

filozofiou. 
Trenčianske noviny 26.09.2005  

 
Záverečným nedeľným dopoludňajším monstrekoncertom 

na Mierovom námestí 

dňa 18. septembra 
2005 vyvrcholil troj-

dňový festival veľ-
kých dychových or-

chestrov „Pádivého 

Trenčín 2005“. I keď 
predchádzajúce dva 

dni počasie festivalu 
neprialo, predsa v pos-

ledný deň sa usmialo 

zubaté slniečko a prilákalo na Mierove námestie veľa priaz-
nivcov dychovej hudby a vytvorilo takmer domáce prostredie 

všetkým učinkujúcim. V záverečný deň festivalu organizátori 
vytiahli pre divákov i tromfy oku lahodné v podobe vystú-

penia maţoretiek z Békéscsaby (Maďarsko), ktoré sprevádzal 

Dychový orchester z rovnomenného mesta. Potlesk zoţali 

maţoretky „Berušky“ z Karvinej 

vystúpenie súboru „Berušky“ 
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malé maţoretky „Berušky“ z Karvinej, ktoré doprevádzal 

Dychový orchester „Majovák“ tieţ z Karvinej (Česká re-

publika). V predchádzajúcich dvoch dňoch päť dychových hu-
dieb, z toho dva zahraničné, poskytlo na koncertoch občanom 

a návštevníkom mesta Trenčín potešenie z dychovej hudby, 
ale súčasne medzi sebou navzájom súťaţili o najlepšiu 

interpretáciu skladby hudobného skladateľa Karola Pádivého, 

o najlepšiu dramaturgiu, o naj-
lepší sólový inštrumentálny vý-

kon. Na monstrekoncerte pred-
seda odbornej komisie hudobný 

skladateľ Ikov Kopáčik vo 

svojom príhovore k muzikantom 
pri zhodnotení súťaţe dycho-

vých orchestrov konštatoval, ţe 
„ich výkony boli vzácne vyrov-

nané, preto často rozhodovala povestná kvapôčka muzi-

kantského šťastia o poradí orchestrov“. No a potom nasle-
dovalo vyhlásenie najlepších dychových orchestrov a udelenie 

cien : 
- Dychový orchester Májovák Karviná získal zlaté pásmo 

cum laude;  

- Dychová hudba Ţeleziarne Podbrezová získala zlaté 
pásmo;  

- Dychový orchester mladých mesta Košice získal zlaté 
pásmo;  

- Mestský dychový orchester Trenčín získal strieborné 

pásmo;  

- Dychový orchester mesta Békéscsaba (Körösparti 

Vasutas Fúvószene-kar) získal strieborné pásmo. 

predseda hodnotiacej komisie Ikov Kopáčik 
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- Cenu poroty za naj-

lepšiu interpretáciu 

skladby hudobného 

skladateľa Karola Pá-

divého, ktorou bola 
skladba „Rušaj junač“ 

získal Dychový orches-

ter Ţeleziarní z Pod-
brezovej.  

- Cenu poroty o najlep-
šiu dramaturgiu získal Dychový orchester mladých 

z Košíc.  

- Cenu poroty za najlepší sólový inštrumentálny výkon 
(hral na xylofón) si odniesol Matej Marga z Dychového 

orchestra mladých Košice.  
- Cenu poroty za pozoruhodnú prácu s mládeţou udelila 

dirigentom Dychovému orchestru z Békéscsaby. 

Ceny odovzdávali poslanec Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a poslanec Mestského zastupiteľstva Trenčín MUDr. 

Pavol Sedláček, vedúci odboru tradičnej kultúry Národného 
osvetového centra v Bratislave Jozef Burič a riaditeľ Tren-

čianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený. 

Dychové orchestre sa rozlúčili s mestom Trenčín spoločnou 
interpretáciou troch skladieb Karola Pádivého. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 19.09.2005  

Pomocná evidencia 474/2/05 

 
Divadelný priestor krajského Trenčína hustne. Prvú 

divadelnú sezónu Hudobného divadla Trenčín bude prelínať i 
ďalšia pravidelná divadelná aktivita. Popri stálej divadelnej 

scéne, o ktorej vybudovanie sa snaţí zdruţenie Finestrina, 

prichádza trenčianske zdruţenie Kolomaţ s Nestálou diva-

dirigent DO Ţeleziarní Podbrezová Jozef Kráľ preberá ocenenie 
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delnou scénou. Ako prvé dňa 25. septembra 2005 do kina 

Hviezda Bábkové divadlo Ţilina s predstavením “O Šípkovej 

Ruţenke”. Názvy (stála – nestála) idú proti sebe iba zdanlivo. 
Kolomaţ s myšlienkou nestálej divadelnej scény koketuje uţ 

roky. „Vţdy sme razili cestu, ţe Trenčín nemôţe mať 
inštitúciu kamenného divadla, ktoré by 5 dní do týţdňa 

ponúkalo predstavenie, pretoţe tu nie je po niečom takom 

dopyt,“ vysvetlil šéf Kolomaţe Kamil Bystrický. Cieľom ich 
aktivity je preto naučiť ľudí pravidelne chodiť do divadla. 

„Veľmi dlho sa budeme musieť takto snaţiť, aby sme sa mohli 
o stálom divadle v Trenčíne baviť,“ myslí si Bystrický. Zatiaľ 

čo Hudobné divadlo Trenčín ponúka vlastné projekty, 

Kolomaţ bude divadlo do Trenčína dováţať. Pripravený 
štvormesačný cyklus sa bude odohrávať výlučne v Kine 

Hviezda. Podľa Bystrického sa tak chcú pričiniť o to, aby 
Hviezda primárne aj naďalej slúţila na kultúrne aktivity. 

Projekt Nestálej divadelnej scény jeho tvorcovia rozčlenili do 

troch celkov, z ktorých dva budú určené pre detského a jeden 
pre dospelého diváka. Detské dramatické dielne budú do tajov 

divadla najmenšieho diváka sprevádzať dve nedele do 
mesiaca. Divadelné predstavenia pre dospelých nebudú mať 

pevne vyhradený deň. Pri ich výbere sa Kolomaţ orientovala 

na súčasné divadlo. „Náš zámer je zoznámiť trenčianskeho 
diváka s aktuálnymi, modernými trendami v divadle,“ ozrej-

muje dramaturgiu Nestálej divadelnej scény Bystrický. Popri 
slovenských divadelných zdruţeniach Kolomaţ v Trenčíne 

predstaví aj divadelné projekty našich západných susedov. 

Najväčším ťahákom by podľa organizátorov mohla byť 
návšteva bratislavského alternatívneho Divadla Stoka v druhej 

polovici sezóny. Ukazuje sa, ţe divadelných aktivít v Trenčíne 
pribúda. Kolomaţi i Finestrine iba ostáva dúfať, ţe Trenčania 

nepodľahnú ostrej konkurencii televíznych reality show, 

vyzujú papuče a vyrazia do ulíc.  
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Trenčianske noviny 19.09.2005 

Pomocná evidencia 

 
Dňa  21. septembra 2005 sa v Trenčianskom múzeu na 

Mierovom námestí uskutočnila prednáška o generálovi Dr. 
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v súvislosti s Trenčínom. 

Prednášal Ivo Veliký, ktorý sa atribútmi jedného z najväčších 

Slovákov v našom meste zaoberal niekoľko mesiacov. 
Súčasťou prednášky bola aj výstava literatúry, numizma-

tického a filatelistického materiálu. Ivo Veliký všetkých záu-
jemcov oboznámil so známymi, ale najmä s menej známymi 

informáciami ţivota tohto slovenského velikána. Zaujímavými 

boli poskytnuté poznatky z histórie mesta Trenčín a vývoja 
pomenovania ulíc, škôl a podobne. Medzi ne patrí napríklad 

Park M. R. Štefánika, Vyhliadka M. R. Štefánika alebo 
Štefánikova ulica v Trenčíne. Málokto napríklad vedel, ţe 

meno Štefánika niesla aj bývalá Pomocná škola v Zámostí, 

ako aj to ţe štefánikovské súsošie na začiatku parku nebolo 
nikdy odhalené. V Trenčíne dokonca existovala aj Základina 

mesta Trenčín na pamiatku M. R. Štefánika, ktorá ako nadácia 
finančne podporovala trenčianskych vysokoškolákov v rokoch 

1921–1944. Bol tieţ vydaný Zákon o zásluhách M. R. 

Štefánika, ktorý vošiel do platnosti pribliţne pred 5 rokmi. 
Typické pre Slovákov je, ţe človeka vidíme len v 

čiernobielych okuliaroch. Buď z neho robíme anjela alebo 
čerta. Po Štefánikovej smrti nastal boom, všetko sa po ňom 

pomenovávalo, potom všetko spadlo a nesmelo sa o ňom nič 

rozprávať.  Búrali sme sochy a prelepovali všetky nápisy. A 
teraz mládeţ ani nevie, aké súvislosti to všetko so sebou 

prinášalo.  
Vlastné poznámky 
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Takmer dve tisícky Trenčanov sa zišlo v nedeľu 25. sep-

tembra 2005 na Mierovom námestí na jubilejnom 10. ročníku 

Korza. Trenčianska nadácia ho tentoraz pripravila v duchu 
folku a country. O náladu sa postarali country kapela Mustang 

band z Piešťan, tanečná skupina Maryland, steperi skupiny 
TDQ, pesničkári (zhodou okolností všetci Miroslavovia) 

Nedoma – Šutrák, Mičík a Ďuriš, ktorí spievali s Monikou 

Gurínovou. 
Kurz country 

tancov viedol 
Miroslav Pavlá-

sek.  Do Tren-

čína zavítal aj 
športový ko-

mentátor Karol 
Polák, poprední 

českí politici, 

hviezdy pop 
music Karel 

Gott, Elvis Presley a Louis Armstrong, všetci v podaní 
imitátora Martina Směřičku. Nechýbali ani jazdecké kone, či 

indiáni skupiny Indian fantasy. Svoje aktivity predstavili 

občianske zdruţenia „Pre Prírodu“ a „Centrum environ-
mentálnych aktivít“ so stánkom propagujúcim Dni ekolo-

gického poľnohospodárstva s ochutnávkou bio potravín. 
Zaujala aj výstava fotografií trenčianskeho lekárnika, turistu 

a fotografa PhMr. Jána Halašu, ktoré nadácia pripravuje na 

vydanie svojho štvrtého súboru pohľadníc. Krásnym teplým 
jesenným popoludním sprevádzali návštevníkov Korza jeho 

pamätníci Ferdo Rybníček a Leo Kuţela. Trenčianska 
nadácia pripravila podujatie s finančným príspevkom Mesta 

Trenčín. 

Info Trenčín 06.10.2005  
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Jarmila Tichá : „Peter Zúbek láme rekordy pri palete i na 

pódiu. Je to renesančná bytosť a zostáva stále mladý aj vďaka 

hudbe.“ Po-
dobne sa vy-

jadril aj Mgr. 

Jozef Švi-

kruha, keď 

povedal, ţe 
„Peter Zúbek 

mal uţ 33 sa-
mostatných 

výstav. Patrí 

k najaktív-
nejším 

výtvarníkom 
a pravidelným účastníkom výtvarného salónu. Stále nás pre-

kvapuje svojou duševnou silou.“ Takéto a podobné vyznania 

odzneli pri vernisáţi výstavy Petra Zúbka z Dubničky pri 
príleţitosti jeho 85. narodenín dňa 26. septembra 2005. Sám 

o sebe hovorí, ţe začal  kresliť uţ v detstve. Zaspomínal, ţe 
keď mal 12 rokov 

prišiel do dediny 

nejaký akademic-
ký maliar. Maľo-

val rázovité dreve-
né domčeky v na-

šej dedine a ja som 

celé tri dni bol od 
rána do večera pri 

ňom a bez slova 
som ho sledoval. 

Keď som videl, 

ako miešal farby na palete a prenášal na plátno, to bolo 

pohľad na tatranský Kriváň z palety Petra Zúbka 

Vysoké Tatry 

Hlboká dolina 
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nádherné a fascinujúce. Tak si spomína Peter Zúbek na hlav-

ný impulz, ktorý ho doviedol k celoţivotnej záľube. Keď 

odchádzal, nabral som odvahu a spýtal sa ho, kde sa dajú také 
farby kúpiť. Dal mi adresu do Prahy a do týţdňa som mal 

farby doma. V začiatkoch svojej tvorby Peter Zúbek odma-
ľovával obrazy, aby získal prax a zdokonalil sa v technike. 

Jeho tvorba sa vyznačuje kompozičným vyváţením tvarov i 

farieb. Na svojich obrazoch dokázal zachytiť a namaľovať 
atmosféru, aj vzduch. Peter Zúbek namaľoval mnoţstvo 

obrazov, tematicky sa venoval najmä krajinkám v realistickej 
línii. Neštudoval maliarstvo, takţe nepozná moderné techniky. 

Zostal pri realistickej tvorbe. Maľuje oleje, výber farieb 

podriaďuje námetu obrazu. Niekedy ladil obrazy do hneda, 
modra alebo do fialkova, ale v podstate nemal ţiadnu obľú-

benú a špeciálnu farbu. Snaţil sa zachytať skutočnosť takú, 
aká je. Program vernisáţe obveseľovali rezké tónu ľudových 

pesničiek i známych šlágrov nie len pozvaných hudobníkov, 

ale aj jeho samého, lebo Peter Zúbek je aj muzikant. Hrá na 
niekoľko hudobných nástrojov. K tejto druhej láske ţivota 

hovorí, ţe prvú kapelu zaloţil ešte v rodnom Kľaku, potom 
mal dlho kapelu v Bánovciach n/Bebravou. Na vernisáţi hrali 

uţ len dvaja hudobníci z pôvodnej kapely. Návštevníci si 

mohli pozrieť výstavu 28 obrazov jeho tvorby z posledných 
rokov. 

Trenčianske noviny 03.10.2005  
Pomocná evidencia 497/2/05 

 

V priestoroch Poštovej banky sa dňa 27. septembra 2005 
uskutočnila vernisáţ výstavy umeleckých diel, ktoré Tren-

čianskej nadácii venovali trenčianski výtvarníci. Nadácia ich 
oslovila s poţiadavkou, aby pre ňu namaľovali obrazy s 

námetom Trenčína. Väčšina výtvarníkov zobrazovala stáročný 

symbol mesta hrad. Podľa nich a s pridaním vlastnej fantázie 

maliarov pohľad na Kriváň 
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namaľovali trenčianske deti vlastné maľby. Inšpiratívne 

podklady spolu s kresbami detí vydala nadácia na pohľa-

dniciach. Celá sada 11-tich prác dostala názov Môj Trenčín – 
môj hrad. Aby sa aj verejnosť mohla zoznámiť s umeleckými 

dielami, plánovala ich nadácia vystavovať vo vhodných 
priestoroch v meste.  

Trenčianske noviny 26.09.2005 

Pomocná evidencia 483/2/05 
 

O návrhu voucherového systému financovania kultúry dňa 
27. septembra 2005 v trenčianskom Klube Lúč diskutovali 

jeden z jeho tvorcov analytik Nadácie F. A. Hayeka Matúš 

Pošvanc a jeho zásadný odporca predseda kultúrnej komisie a 
mestský poslanec PhDr. Marián Kvasnička. Matúš Pošvanc 

vo svojej výpovedi zdôvodnil svoj návrh takto : 
• Poukáţkový systém bude motivovať ľudí míňať viac peňazí 

na kultúru a šport. Je to podobné ako so stravnými lístkami. 

Tí, čo robia kultúru, by mali byť aj naďalej podporovaní 
grantovým systémom z peňazí daňových poplatníkov.  

• Boli by sme radi, keby bol náš systém úplne dobrovoľný. 
Kto si svoje poukáţky nevyberie, jeho peniaze prejdú do 

grantového systému. Kto si ich vyberie, sám sa rozhodne, na 

aké podujatia ich pouţije. Ľudia budú mať moţnosť prejaviť 
svoju slobodnú vôľu. 

• Ak by voucherový systém prešiel, mesto Trenčín by ľuďom 
uhradilo 1/12 ročných výdavkov minutých na kultúru, robí to 

asi 120 korún ročne na jednu osobu. 

• Mesto bude mať na beţné výdavky stále viac peňazí – to sú 
makroekonomické ukazovatele.  

• Voucherový systém je určitým spôsobom neporovnateľný so 
stravnými lístkami, lebo kultúra nie je strava – má oveľa viac 

moţností vyuţitia a kaţdý bude mať veľké spektrum, kde 
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poukáţky riadne pouţiť, takţe prečo by ich zneuţíval? My 

navrhujeme, aby sa za vouchre dali nakupovať aj kniţky.  

• Vouchre sa nebudú vyuţívať na úpadkovú kultúru, pretoţe tu 
po takej nie je dopyt. Ale na to bude komisia, ktorá bude 

udeľovať licencie tým organizátorom kultúry, ktorí budú 
chcieť podujatia robiť za vouchre. A nebudú viac oslovovať 

politikov, ale priamo ľudí. A ľudia si budú môcť sami 

vybrať. Aj s menšinovými ţánrami môţu oslovovať väčšinu. 
Pre menšinovú kultúru to bude mať ešte lepší dopad. 

• Financovanie kultúry bude transparentnejšie, lebo dnes ak 
chcete grant, treba osloviť grantovú komisiu a politikov.  

Neprijať voucherový systém zdôvodnil PhDr. Marián Kvas-

nička takto : 
• Ten stav, aký je momentálne je asi najprijateľnejší: máme 

malé úradné centrum, ktoré redislokuje verejné peniaze 
ľuďom z kultúry, tak, aby sa im darilo. Neviem si predstaviť 

pruţnejšie fungovanie. Úradné postupy síce nie sú ideálne, 

ale zlepšuje sa to. 
• Kultúrna komisia môţe svojím odborným zloţením garan-

tovať dobrý vkus, odbornosť, aj kultúrnu orientáciu a istú 
vybalansovanosť a spravodlivosť. Okrem toho vznikla aj 

grantová komisia – ďalšia poistka moţnosti presadenia 

všetkých nosných ţánrov kultúry v Trenčíne. Je to systém, 
ktorý sa snaţí vniesť istú proporciu medzi občianske slo-

body a autority. 
• Kontrola, aj distribúcia verejných peňazí je teraz úplne trans-

parentná a priehľadná. 

• Myslím si, ţe voucherový systém nie je hospodárny. 
• Vouchre sú zneuţiteľné. Za stravné lístky si dnes môţete 

kúpiť aj prostitútku. 
• Idey, ktoré stáli na začiatku voucherového projektu, sa nede-

jú – zefektívnenie, zekonomičnenie a odmonopolizovanie 

chodu kultúry, bude to ešte drahšie. 
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• V prípade, ţe tento systém prejde, niektoré menšinové, ale 

kvalitné akcie zakapú – ako napríklad festival Sám na 

javisku, lebo nebudú mať podporu mesta. 
• Bojím sa dať tú úţasnú silu fiktívnej väčšine na čosi, čo je zo 

svojej podstaty menšinové, krehké a zraniteľné. 
Aké boli názory ľudí zúčastnených na stretnutí : 

Mgr. Jaroslav Pádivý, učiteľ – Máme podobnú skúsenosť z 

oblasti vzdelávania, kde sa udial pokus matematicky vyjadriť 
potreby vzdelávania a kultúry. Existujú vzdelávacie poukazy a 

podľa toho, ako vidím, nesplnili očakávania, ktoré autori tohto 
projektu predpokladali. Mám obavy, ţe dávať papieriky na to, 

čo sa týka ľudskej duše, nemôţe mať úspech.  

Ján Babič, poslanec – Voucher systém nepovaţujem za dobrý 
z viacerých príčin. Jeho výroba a distribúcia je drahá, je 

nespravodlivý, neprehľadný a vôbec nie motivačný. Je to skôr 
politická otázka. Ak by sa o tom hlasovalo v mestskom 

parlamente, predpokladám, ţe by návrh prešiel pomerom 18:7 

hlasov.  
Ing. Ján Krátky, poslanec – Výdavkov na šport a kultúru je 

podstatne viac, sú to iné čísla, ako sa prezentujú. Na vlastné 
granty do kultúry išli 3 milióny, na šport 3,5 milióna. 

Transformácia kultúry nebola dotiahnutá. Ak bude niekto túto 

sluţbu pre mesto zabezpečovať bude to na náklady mesta, 
nikto to nebude robiť zadarmo.  

MUDr. Eugen Szép, poslanec – Z diskusie akoby vyplynulo, 
ţe abstraktná väčšina by mala rozhodnúť o krehkej kultúrnej 

menšine. Zaujímavá by bola štatistika návštevnosti kultúrnych 

akcií. Viem, ţe tú kultúru, ktorá v Trenčíne je, navštevujú 
desiatky, výnimočne stovky návštevníkov. Oslovil som malú 

vzorku ľudí a ich odpoveď na zavedenie voucherov v kultúre 
bola zväčša pozitívna.  

Mgr. Ondrej Odokienko, Občianske zdruţenie Finestrina - 

Je systémové finančné lákanie ľudí na kultúru? Nebolo by 
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systémovejšie venovať radšej tých 5 aţ 10 miliónov Sk do 

vzdelania a vedeniu našich občanov ku kultúrnosti? 

Tomáš Černenko, študent politológie a verejnej správy - 
Trúfne si kultúrna, alebo grantová komisia povedať, čo sa páči 

jednotlivým ľuďom? Občan by mal mať moţnosť rozhodnúť, 
kam dať peniaze. Nebolo by jednoduchšie nebrať mu tie 

peniaze vôbec prostredníctvom daní, ako ich potom pre-

rozdeľovať na vouchre? 
Světluše Rajnincová – KC Aktivity Juh - Pre občianske 

zdruţenia a najmä tie, čo sa venujú deťom, je to diskriminačný 
a likvidačný systém. Deti, ktoré k nám chodia do krúţkov, by  

tieto vouchre nemohli pouţiť, pretoţe sú určené aţ občanom 

od 15 rokov.  
Kamil Bystrický, Klub Lúč, Kolomaţ – Pre nás je tento 

systém zatiaľ neaktuálny, bolo by vhodné najskôr definovať 
kultúrne prostredie. Kultúra je o peniazoch, ale aj o určitom 

prostredí. Aţ po analýze stavu kultúry môţeme pristúpiť k 

ďalšiemu kroku. 
Trenčianske noviny 26.09.2005  

Pomocná evidencia 485/1/05, 486/1/05 
 

Dňa 28. septembra 2005 oţi-

li výstavné priestory Barborin-
ho paláca Trenčianskeho hradu 

výstavou pod názvom „Ilúzie – 
Tapisérie – Nástenné maľby“, 

ktoré pripravil Zväz maďar-

ských výtvarníkov a dizajnérov 
z Budapešti v spolupráci 

s Trenčianskym múzeom 
a Trenčianskym samosprávnym 

krajom. Na slávnostnej verni-

sáţi  prítomným návštevníkom 
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výstavu priblíţila predsedníčka Zväzu maďarských výtvar-

níkov a dizajnérov Márta Simonffy. Výstavu otvorila riadi-

teľka maďarských kultúrnych inštitúcií v zahraničí pri 
Ministerstve zahraničných vecí Maďarska dr. Miklósné 

Csapody. 
Trenčianske noviny 03.10.2005 

Pomocná evidencia 487/1/05, 497/2/05 

 
Cestovateľ a fotograf Bratislavčan Filip Kulišev prišiel 

vystavovať do Trenčína. V Mestskej galérii od 2. októbra 
2005 vystavoval svoje veľkoformátové fotografie rôznych 

tvárí našej planéty. Filip Kulišev, ktorý za najfotogenickejšie 

povaţuje najmä exotické krajiny, sa snaţí krásu a výni-
močnosť našej planéty zachytiť svojím fotoobjektívom. Zará-

mované a zasklené fotografie pôsobia ako veľké obrazy. 
Príroda sa pre Filipa Kuliševa stáva nevyčerpateľnou inšpi-

ráciou, a ako sám hovorí, potreboval by ešte niekoľko ţivotov, 

aby videl všetko to, čo by chcel. Sám hovorí, ţe vţdy má pred 
sebou nejaký sen, cieľ a za ním idem. Rád si sny plním, rád to 

vidím, rád to zaţijem. Potom znovu príde nový cieľ. Som rád, 
keď sa moje fotografie ostatným páčia, ale pre mňa je 

profesionalita dosiahnutá aţ vtedy, keď sa tým budem úplne 

ţiviť.“ Výstava veľkoformátových zarámovaných fotografií 
Filipa Kuliševa naviac ponúka aj kalendár s fotografiami 

autora na rok 2006.  
Trenčianske noviny 03.10.2005  

Pomocná evidencia 481/1/05 

 
V pondelok 3. októbra 2005 si pre nás príroda pripravila 

nevšedné predstavenie – zatmenie Slnka. Z územia Slovenska 
však zatmenie nebolo viditeľné, pretoţe tomu bránila oblač-

nosť spojená s daţďom. Maximálnu fázu zatmenia – prs-

tencové zatmenie - uvideli obyvatelia juţnej Európy a severnej 
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Afriky. Podľa predpovedí meteorológov zatmenie v našich 

zemepisných nastalo o 10.
10

 hodine predpoludním. Slnko bolo 

zastreté tieňom Zeme zhruba na 50 % o 11.
20

 hodine. Úkaz sa 
skončil krátko po 12.

30
 hodine.  

Trenčianske noviny 03.10.2005  
Pomocná evidencia 492/2/05 

 

V dňoch 7. a 8. októbra 2005 Trenčín sa stal centrom 
prehliadky popredných interprétov jazzu. Vystúpením rakús-

kej speváčky Sabiny Hank skončil 
tento dvojdňový 12. ročník trenčian-

skeho jazzového festivalu pod názvom 

Jazz pod hradom, ktorý bol úspešný 
svojou dramaturgiou, účinkujúcimi i 

návštevnosťou, zhodnotil dva dni hud-
by za organizátorov Ján Babič. Súčasne 

potvrdil, ţe zaznie aj na budúci rok. Na 

splnenie toho cieľa sa budú preto or-
ganizátori snaţiť získať viac finan-

čných prostriedkov pre jeho realizáciu, 
pretoţe má svoju vysokú umeleckú 

kvalitu, porovnateľnú s inými kultúr-

nymi podujatiami. Organizátori i účin-

kujúci poslali pozdrav do mesta več-
ného jazzu New Orleans. Myšlienku 

spolupatričnosti vyjadril napríklad „Tra-
ditional and Revival Jazz Band“ 

orleaánskym jazzom a „Monty Waters“ 

umocnil originálnym blues. Treba zvý-
razniť, ţe pri všetkých doterajších roč-

níkoch festivalu bola trenčianska kapela 
„Aurelius Q“. Ocenenia festivalu : 

 Juro Grigalák 

Sabina Hank 
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 najväčšia osobnosť festivalu získala stálica slovenskej i 

európskej jazzovej scény Juro Grigalák najväčšia osobnosť; 

 objav festivalu rómska kapela Gulo Čar (Česko); 

 najlepší sólista speváčka Sabine Hank. 
Speváčka Sabine Hank bola prekvapená prítomnosťou 

mladých ľudí v publiku. Vyjadrila sa, ţe by sa rada do 
Trenčína ešte vrátila, lebo si chce pozrieť najmä hrad, ktorý 

videla večer krásne vysvietený, ale pre pracovnú 
zaneprázdnenosť si nemohla pozrieť.  

Trenčianske noviny 10.10.2005, 17.10.2005  

Pomocná evidencia 509/2/05, 521/1/05 

 

Z poškodeného múru Trenčianskeho hradu sa musí zbúrať 
ešte viac, ako sa pôvodne predpokladalo. Trenčiansky 

samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom hradu, však nemá na 

ďalšie práce peniaze. To, ţe múr treba rozobrať vo väčšom 
rozsahu, ukázalo zrútenie ďalšej jeho vonkajšej časti  13. 

októbra 2005. „Trhliny sa však roztvárajú a múr sa postupne 
rozpadáva. Otázka je, či ho stihnú rozobrať ľudia, alebo sa 

rozpadne samovoľne,“ uviedol statik Ing. Jozef Závacký. 

Hradný múr je dokonca tak poškodený, ţe bude zrejme 
potrebné zbúrať aj veţu, ku ktorej múr smeruje. Na 

Trenčianskom hrade dňa 16. októbra 2005 preto prebehla 
porada, aby dala odpoveď ako ďalej s múrom. „Musí sa 

pokračovať v odstraňovaní havarijného stavu, ale musíme brať 

ohľad aj na finančné prostriedky, ktoré boli na túto stavbu 
určené. Zmluva bola podpísaná na 5,8 milióna Sk, prostriedky 

naviac nemáme v rozpočte,“ vyhlásila Ing. Marta Šajbi-

dorová, vedúca oddelenia kultúry Trenčianskeho samospráv-

neho kraja. Za pokračovanie prác sú však pamiatkári. 

„Vzhľadom na stav múru a bezpečnosť sme rozhodli, ţe treba 
pokračovať v ďalšej asanácii. Peniaze sú starosťou investora. 

Bude to veľká škoda, zrútiť múr  z 15. storočia, ale v tomto 

Sabine Hank 
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štádiu uţ je nemoţné zachovať ho,“ zdôraznila riaditeľka 

Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne PhDr. Eva Gaz-

díková. Podľa spoločnosti Vertical, ktorá vyhrala výberové 
konanie na rozoberanie hradného múru, uţ minulý týţdeň 

vyčerpala peniaze, ktoré samosprávny kraj na pôvodný rozsah 
prác vyčlenil. Teraz by mala nasledovať druhá a tretia etapa 

prác, ktorá bude stáť ďalších 3,3 milióna Sk. „Vo štvrtok, keď 

prišlo k ďalšiemu zosuvu, prijalo sa riešenie, ţe treba 
okamţite pokračovať v prácach ďalej. Teraz sa ukazuje, ţe 

sme pokračovať asi nemali, pretoţe financie nie sú. Nev iem, 
čo bude ďalej, 

nechceme od-

tiaľto zutekať, 
ale musí sa nájsť 

nejaké riešenie,“ 
povedal konateľ 

spoločnosti Ver-

tical Milan Pac-

ko. O financo-

vaní ďalších etáp 
rozoberania mú-

ru tak bude mu-

sieť rozhodnúť 
zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Vlastné poznámky 
 

Trenčiansky tanečný pár v latine Patrícia Prnová a 

Marián Sivák zvíťazili na východoslovenskej súťaţi Talent 
Night 2005. Obaja sú študentmi Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka. Patrícia je Trenčianka a vďaka tomu, ţe 
Marián je Košičan, mohli sa aj oni zúčastniť 13. júna kastingu, 

odkiaľ v konkurencii 38 tanečných skupín a jednotlivcov 

postúpili aţ do septembrového finále. Jive na hudbu flip flop 

pohľad na spadnutý múr 
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fly predviedli 2. septembra 2005 na hlavnom pódiu Košického 

námestia a tieţ vo večernom galaprograme v Štátnom divadle 

Košice. Finálová porota s predsedom Jánom Ďurovčíkom ich 
vyhlásila za víťazov súťaţe a ocenila víťaznou trofejou. 

Trenčianski tanečníci však získali aj moţnosť spolupráce s 
profesionálnym choreografom Jánom Ďurovčíkom. Obaja 

tanečníci tancujú telom aj dušou odmalička, spolu však len 

jeden rok. Začínali vo folklórnom súbore. Pred víťazstvom v 
tejto súťaţi mladý pár veľké ciele nemal, kvôli finančným 

nedostatkom. Tanec je drahé hobby a nebyť našich sponzorov 
– rodičov – nemohli by sme náš talent rozvíjať, povedala 

Patrícia, ktorá sa spoločenským tancom venuje 12 rokov. Ak 

chcú svoj talent prezentovať na zahraničných súťaţiach musia 
hradiť nemalé čiastky na cestovanie, ubytovanie a štartovné. 

Na predvedenie profesionálnej choreografie je potrebné 
absolvovať tréningy so zahraničnými lektormi, u ktorých 

hodina stojí 45 libier. Kaţdý deň na parkete pretancujú 3 

hodiny. Víťazstvo v súťaţi Talent Night 2005 však môţe pre 
18-ročnú Patríciu a 20-ročného Mariána znamenať odrazový 

mostík do budúcnosti. „Snom kaţdého profesionálneho 
športovca je stáť na stupni víťazov na majstrovstvách Európy, 

majstrovstvách sveta,“ vyjadrila sa Patrícia. Nie je však 

vylúčené, ţe svoje schopnosti budeme v budúcnosti 
prezentovať aj na divadelných doskách ako umenie. 

Trenčianske noviny 10.10.2005  
Pomocná evidencia 510/1/05 
 

Vo štvrtok dňa 13. októbra 2005 sa na Ulici Marka Aurélia 

v Trenčíne pred rodným domom spisovateľa, historika 
a prekladateľa Vojtecha Zamarovského uskutočnila milá sláv-

nosť venovaná tomuto slávnemu rodákovi a čestnému obča-
novi Trenčína. V podujatí nazvanom Kultúrne mosty Trenčín 

– Rím sa na najskôr „literárne“ stretli Vojtech Zamarovský 

a rímsky cisár Marcus Aurelius. Ani odstup takmer dvetisíc 
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rokov nebol prekáţkou na porozumenie a súzvuk duší, vyzná-

vajúcich rovnaké hodnoty a filozofiu ţivota v antike a v mo-

dernom svete. Potom primátor Ing. Branislav Celler a pred-
seda Klubu priateľov Vojtecha Zamarovského Ing. arch. 

Július Brúna slávnostne odhalili pamätnú tabuľu Vojtechovi 
Zamarovskému na rodnom dome. V krátkom prejave Ing. 

arch. Július Brúna zdôraznil, ţe je to azda prvýkrát, čo sa 

odhaľuje tabuľa 
ţijúcej osobnosti. 

„Treba prekonať 
zvyky, ţe sa tabule 

dávajú ľuďom iba 

po smrti. Veľké 
osobnosti si treba 

pripomínať aj vte-
dy, keď ţijú. Naj-

mä v dnešnej dobe, 

kde sa hodnoty vy-
jadrujú viac pe-

niazmi si treba pozitívne a skromné osobnosti, ktoré preslávili 
naše mesto, pripomínať,“ povedal primátor Ing. Branislav 

Celler a vzápätí dodal: „Je tu ešte jedna téma v súvislosti 

s Vojtechom Za-
marovským. Čle-

novia Klubu Voj-
techa Zamarov-

ského prišli pred 

rokmi s myšlien-
kou zaloţenia mú-

zea antiky v Tren-
číne. Mesto a klub 

budú na tomto 

spoločne pracovať 
zľava – Ing. arch. Július Brúna a Ing. Branislav Celler pri odhalení pamätnej tabule 
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a projekt je vhodný na realizáciu cez fondy Európskej únie. 

Verím, ţe sa nám to podarí a v blízkej budúcnosti múzeum 

otvorí svoje brány pre návštevníkov.“ „Táto tabuľa bola pre 
mňa veľmi príjemnou prácou, pretoţe s dielom pána Zama-

rovského som úzko spätý a všetky jeho diela mám prečítané,“ 
skromne zhodnotil svoje dielko autor Ján Hubinský. Podu-

jatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Mesta Trenčín 

a Trenčianskej nadácie. 
Info Trenčín 20.10.2005 

Pomocná evidencia 506/1/05, 530/1/05, 519/2/05 
 

Dňa 15. októbra 2005 Malá galéria 

v Trenčíne na Mierovom námestí č. 22 
bola miestom vernisáţe výstavy rezbára 

Petra Zoričáka pod názvom „Drevený 
pokus“. Hostí vernisáţe privítala ľudová 

hudba Detského folklórneho súboru 

„Radosť“. Autorov ţivot a dielo zhod-
notila vo svojom príhovore PhDr. Má-

ria Zajíčková, ktorá okrem iného pove-
dala, ţe výstava rezbárskych diel autora 

Petra Zoričáka, skalického rodáka, sa 

koná pri príleţitosti 100. výročia Skalického múzea, zaloţe-
ného dr. Pavlom Blahom a architektom expozície Samuelom 

Jurkovičom. Zo Skalice odišiel za štúdiom a pracovnými po-
vinnosťami, aby sa vrátil ako historik, archivár a zrelý rezbár. 

V jeho ţivote bolo niekoľko momentov, ktoré ho priviedli 

k umeleckému rezbárstvu – študijný pobyt v Paríţi, jubilejná 
výstava ÚĽUVU v Skalici začiatkom sedemdesiatich rokov 

a návšteva ateliéru Albína Brúnovského v roku 1979. V tomto 
období sa stal členom Klubu skalických výtvarníkov, s kto-

rými pravidelne vystavoval. V jeho tvorbe prevládajú motívy 

ţeny, prírody, rodiny, kresťanské motívy. Najrozšírenejšia je 

odhalenie pamätnej tabule 

betlehém 

zľava Peter Zoričák, PhDr. Mária Zajíčková a Terézia Niková 

svätá rodina 
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tvorba betlehemov vyrobené z jedného kusa dreva. Peter 

Zoričák bol 

v roku 1999 za-
radený medzi 

24 najvýznam-
nejších tvorcov 

betlehemov na 

svete. V roku 
2002 získal aj 

certifikát 
ÚĽUVU 

Majster ľudo-

vej umeleckej 
výroby. Známe 

sú jeho vystavené diela v Bratislave – trojmetrový Bača 
v obchodnom dome Aupark a Dedko a babka vo Dvore 

remesiel. 

Trenčianske noviny 17.10.2005 
Pomocná evidencia 498/1/05, 520/2/05 

 
Divadelné zdruţenie Kolomaţ z Trenčína sa začiatkom 

mesiaca októbra 2005 zúčastnilo Medzinárodného divadel-

ného projektu v Prahe. Pozvalo si ich tam Občianske zdru-
ţenie Motus, ktoré zastrešuje Divadlo Alfred ve dvoře z Pra-

hy. Táto česká organizácia si kaţdoročne pozýva jedno ino-
krajné divadlo, aby počas štyroch dní mohli prezentovať to 

najlepšie, najzaujímavejšie a najprogresívnejšie, čo daná 

krajina nezávislému divadlu môţe ponúknuť.  Trenčianske 
divadlo Kolomaţ sa v rámci Praţského projektu prezentovalo 

premiérou ich novej monodrámy „Redirected (Presmero-
vaný)“. Túto hru jedného herca Kamila Bystrického v réţii 

Eda Kudláča budeme mať moţnosť vidieť aj v Trenčíne v 

rámci Nestálej divadelnej scény.  

zľava – vystavujúci autor Peter Zoričák, PhDr. Mária Zajíčková, Mgr. Terézia Niková 
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Trenčianske noviny 16.10.2005  

Pomocná evidencia 519/3/05 

 
Aktivity Klubu priateľov váţnej hudby v Trenčíne sú známe 

uţ po celom Slovensku. Diváci sú uţ zvyknutí, ţe podujatia 
organizované týmto občianskym zdruţením nesú pečať pro-

fesionality a kvality. A tak ani neprekvapuje, ţe ďalší ročník 

festivalu Trenčianska hudobná jeseň priviedol do mesta 
ďalších špičkových slovenských interpretov. Festival začal 

dňa 9. októbra 2005 v Galérii M. A. Bazovského a voľne 
nadviazal na Trenčiansky jazzový festival. Koncert Bach & 

Jazz v podaní Jána Hajnala a Miloša Jurkoviča dokázal, aké 

tenké sú bariéry medzi jednotlivými hudobnými ţánrami. 
Ďalšia nedeľa 16. októbra 2005 bola zasvätená oslavám 30. 

výročiu zaloţenia Moyzesovho kvarteta. So svojím hosťom 
Borisom Lenkom sa predstavilo toto teleso v evanjelickom 

kostole. Vrchol festivalu zaţili Trenčania 23. októbra 2005 

v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky, kde vystúpil Štátny komorný orchester Ţilina so 

svojím šéfdirigentom, svetoznámym Oliverom Dohnányim. 
V jeho prípade sa „páchateľ vracia na miesto činu“. Oliver 

Dohnányi je totiţ vo svete moţno jeden z najznámejších 

Trenčanov, ktorý spolupracuje s najrenomovanejšími orche-
strami. A ešte jeden renomovaný Trenčan sa predstavil ako 

hosť na tomto koncerte. Bol ním klavírny virtuóz František 

Pergler. Festival pokračoval dve nasledujúce nedele 

koncertmi Slovak Brass Quintet a vokálnym koncertom 

Sergeja Tolstova a Janette Zsigovej.  
Trenčianske noviny 10.10.2005  

Pomocná evidencia 790/1/05 
 

Veľká koncertná šnúra skupiny Čechomor pod názvom 

„Krušovice tour 2005“ patrila Trenčínu. Vo štvrtok 13. októ-



 610 

bra 2005 v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky v Trenčíne sa konal prvý z desiatich 

koncertov slovenského turné českomoravskej skupiny 
Čechomor. Lístky boli beznádejne vypredané uţ týţdeň 

vopred, Trenčania sa zjavne na prezentáciu nového albumu Co 
sa stalo nové tešili. Koncert skupiny Čechomor otváral druhý 

finalista druhej českej Superstar Petr Bende so svojou kape-

lou. My sme túto príleţitosť vyuţili na to, aby sme sa poroz-
právali s jedným z lídrov kapely, hráčom na päťstrunové hus-

le, spevákom a skladateľom Karlom Holasom. Po vystúpe-
niach na Slovensku Čechomor pokračuje koncertmi v An-

glicku, po ktorých nasleduje sedemnásť vystúpení na Morave 

a v Čechách. Čechomor sa totiţ rozhodol krstiť svoje nové CD 
po celý rok. 

Trenčianske noviny 16.10.2005  
 

Dňa 17. októbra 2005 bol otvorený 4. ročník výstavy pod 

názvom Ručné práce ţien so zameraním na tradičné i netra-
dičné techniky vo výstavných priestoroch mesta Trenčín na 

Mierovom námestí č. 16. Na výstave sa prezentovali ţeny z 
celého Trenčianskeho kraja, od Myjavy po Prievidzu a Po-

vaţskú Bystricu, čo je takmer tisíc exponátov vytvorených 

tradičnými technikami, ale i súčasnými modernými, maľo-
vaním na odevy a textil. Je potešiteľné, ţe sa ţeny začínajú vo 

svojej amatérskej tvorbe vracať k starým technikám vo 
vyšívaní, paličkovaní, a pod. Výstava ponúkla výber prác, 

ktoré sú nielen krásne a hodnotné, ale sú aj praktické. Medzi 

mladými ţenami stále väčší záujem o históriu ľudovo-
umeleckej tvorby, o ručnú tvorbu tradičnými i modernými 

technikami. To, čo bolo v minulosti súčasťou krojov, si 
dokáţu prispôsobiť a urobiť si originálne súčasti odevov. 

Trenčianske noviny 28.10.2005  

Pomocná evidencia 541/2/05 
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Vernisáţ výstavy fotografií, kresieb a malieb štyroch 

autorov, neprofesionálnych výtvarníkov - Františka Horeč-

ného, Jozefa Vajčnera, Stanislava Neštického a Jána Ma-

tláka sa uskutočnila dňa 18. októbra 2005. Ešte predtým bola 

inštalovaná skoro dva mesiace v klube Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky. Na výstave mohli návštevníci obdivo-

vať aj čerstvé zábery na himalájsky vrchol Annapurna (8091 

m), odkiaľ sa doslova pár hodín pred vernisáţou výstavy vrátil 
člen vojenskej expedície Ján Matlák. Ten prezradil aj 

dôvody, prečo sa expedícia vrátila bez vrcholového tromfu. 
Výpravu, na ktorú sa chystali uţ od roku 2002, sprevádzali 

ťaţkosti. Boli to jednak zdravotné problémy dvoch členov 

výpravy a nepriaznivé počasie. “Lavíny nám zničili natiahnuté 
cesty medzi tábormi,“ farbisto opisuje situáciu ďalší člen 

výpravy Vladimír Švancar. „Vrátili sme sa zo vzdialenosti 
asi 30 - 40 metrov pod vrcholom”. „Toto rozhodnutie sa tým, 

ţe sme tu ţiví a zdraví, ukazuje ako správne,“ dodal Matlák.  

Trenčianske noviny 28.10.2005  
Pomocná evidencia 540/2/05 

 
Vo výstavných priestorov Trenčianskeho múzea našla začas 

svoje domáce prostredie výstava nestora slovenskej fotografie 

Viliama Malíka pod názvom „Tatranské 
kalamity“, keď jej vernisáţ sa uskutočnila             

20. októbra 2005. Pozvánka zrejme v kaţdom 
z návštevníkov vyvolala asociácie z minulého 

roka, keď perla slovenských hôr, vysoké stro-

my Vysokých Tatier ospievaných vo veršoch 
slovenských bardov, dostali smrtonosné kŕče 

v podobe ich úplného zničenia. Len malá časť 
Slovákov videla na vlastné oči spúšť, čo sa stalo s našimi veľ-

horami. Väčšina z nás čerpala svoje vizuálne informácie z te-

levízie, či iných médií. Pri prvom kontakte s kolekciou foto-

Viliam Malík 
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grafií Viliama Malíka si však kaţdý návštevník uvedomil, ţe 

sú to fotografie nielen s veľkou faktografickou výpoveďou, ale 

aj s vysokou umeleckou hodnotou. Sám pri svojej výpovedi na 
vernisáţi konštatoval, ţe podobná kalamita vo Vysokých 

Tatrách uţ mala svoju premiéru v roku 1915, len nie v takom 
rozsahu. Pri fo-

tografovaní ka-

lamitnej situácie 
v slovenských 

veľhorách v ro-
ku 2004 a v ro-

ku 2005 si oce-

nil mimoriadnu 
podporu zo stra-

ny primátora 
Mesta Vysoké 

Tatry Ing. Jána 

Mokoša, ktorý 
mu umoţnil vstup do terénu aj s dvomi pomocníkmi, ktorý pre 

iných ľudí bol nedostupný. A ešte jedna vec, ktorá všetkých 
prekvapila, ţe vystavujúci Viliam Malík vo svojom veku úcty-

hodných 93 rokov, vyţaroval pri svojom vystúpení úţasnú 

vitalitu a veľa plánov do budúcna. V kultúrnom programe vys-
túpilo duo speváčka Monika Gurínová s gitaristom Mirosla-

vom Ďurišom. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 07.11.2005 

Info Trenčín 03.11.2005  
Pomocná evidencia 516/1/05, 530/1/05, 569/1/05 

 
V priestoroch Trenčianskeho múzea sa v piatok 21. októbra 

2005 večer uskutočnilo slávnostné uvítanie básnickej zbierky 

Janky Fabovej. Mestská poslankyňa, vášnivá skalničkárka a 
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členka literárneho klubu Omega pri Verejnej kniţnici Michala 

Rešetku v Trenčíne, predstavila svoju útlu, ale zato na krásu 

bohatú kniţku s názvom Mesto v srdci. Zbierku slávnostne do 
sveta uviedol MUDr. Pavol Sedláček. Básnickú zbierku, 

rozdelenú na dva samostatné, ale zato súvisiace celky, ilus-
troval a príznačnou atmosférou doplnil Ján Vitko. „Písala 

som uţ predtým, ale toto je prvá verejná prezentácia mojich 

básní,“ priznáva sa Janka Fabová a pokračovala, ţe v dnešnom 
svete je veľmi málo času na čítanie, preto píšem básne. Pár 

slovami sa dá povedať veľmi veľa. Písanie poézie a politika sa 
navzájom nevylučujú. Básňami sa dá veľmi veľa povedať aj o 

politike. Kto je vnímavý a prečíta si moje básne, tak medzi 

riadkami isto pochopí,“ povedala autorka na margo svojej 
zbierky. Básne Janky Fabovej, majú čo povedať najmä Tren-

čanom, pretoţe sú jej vyznaním k svojmu mestu a k jeho oby-
vateľom. Je nielen o meste v srdci, ako naznačuje jej samotný 

názov, ale aj o srdci v meste. A to v ňom zanecháva kaţdý 

sám za seba. 
Trenčianske noviny 28.10.2005  

Pomocná evidencia 538/1/05 
 

V Galérii M. A. Bazovského dňa 21. októbra 2005 sa 
uskutočnila vernisáţ výstavy dvoch českých výtvarníkov Jána 

Hendrycha a Františka Hodonského. Popri pôsobení na 

Akadémii výtvarných 
umení v Prahe obidva-

ja uţ niekoľko rokov 
vyučujú i na bansko-

bystrickej Akadémii 

umení. „Kaţdý rok 
mám v praţskom ate-

liéri troch slovenských 
študentov čo je viac, 

ako keď bola spoločná 
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republika,“ konštatuje sochár Jan Hendrych, podľa ktorého 

medzi republikami panujú i čulé výmenné styky na poli 

výtvarných sympózií. Podľa maliara Františka Hodonského 
však medzi slovenským a českým výtvarným umením badať 

rozdiely. „Vypozoroval som základný kontrast,“ pribliţuje. 
„České umenie má svoju dimenziu skôr v monochrómnej 

polohe a má meditatívny záber. Slovenské umenie je naproti 

tomu viac expresívne, ţivé, priebojné.“ Ján Hendrych naopak 
rozdiely medzi našimi krajinami nevidí. Domnieva sa totiţ, ţe 

v zásade sa v celej výtvarnej Európe umenie uberá smerom 
amerikanizácie a komercionalizácie. „Je to rovnaké ako na 

Slovensku, v Čechách, tak i v Maďarsku, Poľsku, či Nemec-

ku,“ myslí si sochár, ktorý tento trend nepovaţuje za dobrý. 
„Je to jasná móda a človek tu nemôţe reflektovať, ako cíti a čo 

si myslí, pretoţe podlieha tomu, čo od neho chce zákazník,“ 
uvaţuje. Tieto kozmopolitné trendy „na kšeft“ Hodonskému 

nepripadajú úprimné. „Poctivých výtvarníkov je málo a je 

zaujímavé, ţe na Slovensku i v Čechách sú si podobní, pretoţe 
ctia európske kultúrne štandardy,“ dodáva umelec. 

Trenčianske noviny 31.10.2005, 07.11.2005  
Pomocná evidencia 517/1/05,518/1/05, 550/2/05 

 

Výberom toho najlepšieho sa predstavil Komorný 

orchester mesta Trenčín vo dvoch slávnostných koncertoch 

v Trenčianskom múzeu a v kostole sv. Františka Xaverského 
(piaristov) pri príleţitosti 15. výročia  jeho vzniku. Presne pred 

pätnástimi rokmi si dalo toto hudobné teleso do vienka snahu 
uchovať a priblíţiť poslucháčom viac ako tristoročnú 

kontinuitu starej hudby. 

Trenčianske noviny 26.09.2005  
Pomocná evidencia 485/1/05 

 
Koncertná sieň Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne bola 

dňa  26. októbra 2005 bola za početnej účasti hostí slávnostne 
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uvítaná do ţivota tretia básnická zbierka poétky PhDr. Jany 

Jablonskej „Dotyky s časom“ s ilustráciami MUDr. Júliusa 

Činčára. Na úvod slávnostného neskorého popoludnia vys-
túpil so speváckym sólom Martin Holúbek v korepetícii kla-

víristky Milici Ilčíkovej. Bc. Viera Štefulová priblíţila vo 
svojom vystú-

pení básnickú 

tvorbu PhDr. 
Jany Jablonskej 

a vyvrcholením 
podujatia bolo 

slávnostné uve-

denie do ţivota 
novej básnic-

kej zbierky spi-
sovateľom 

a publicistom 

Drahoslavom 
Machalom pupienkami ţivých kvetov. Po tomto slávnostnom 

okamţiku, časový priestor patril vystúpeniu flautistky Mi-
chaely Hobţovej a spevákovi Martinovi Holoubkovi v kore-

petícii klavíristky Milici Ilčíkovej. Po potlesku poďa-kovala 

PhDr. Jana Jablonská za prejav uznania, ktorej sa jej dostalo 
a po ováciách a gratulácii všetkých hostí pozvala všetkých 

prítomných na spoločenské stretnutie. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 31.10.2005 

Pomocná evidencia 544/1/05, 551/2/05 
 

Kaviareň Sissy hotela Tatra vo štvrtok 3. novembra 2005 
bola miestom, kde si Trenčianska nadácia pripomenula so 

svojimi priaznivcami, darcami i obdarovanými svoje piate 

narodeniny. Hostí privítala moderátorka Zuzana Lauren-

zľava – Bc. Viera Štefulová, Drahoslav Machala, PhDr. Jana Jablonská, MUDr. Júliua Činčár 
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číková a potom v krátkom predslove zhodnotila uplynulé 

obdobie predsedníčka správnej rady Trenčianskej nadácie 

Ernestína Brezanová. Poďakovala všetkým darcom bez 
ohľadu na výšku daru, za podporu nadácie a za ich vzťah 

k mestu Trenčín. Na záver svojho príhovoru odovzdala diplom 
Barbore Šedivej a Jane Po-

točnej za najoriginálnejší 

projekt uchádzajúci sa o pod-
poru Trenčianskej nadácie 

pod názvom „Trenčín našimi 
očami“. Medzi hosťami na 

narodeninovom stretnutí 

okrem tých, ktorí stáli pri 
zrode nadácie boli aj členovia 

vtedajšej správnej rady, darcovia z Klubu darcov, mladí 
filantropi a výtvarníci z trenčianskeho regiónu, ktorí darovali 

obrazy nadácii. Prišli i mnohí ďalší, ktorí podporili a 

podporujú jej humánne myšlienky. Pozvanie prijala aj dcéra 
známeho trenčianskeho lekárnika a fotografa PhMr. Jána 

Halašu Jela Ďurčová, ktorá nadácii poskytla fotografie pre 
vydanie súboru jeho fotografií. Za päť rokov svojej činnosti 

podporila nadácia v rámci otvoreného grantového programu 

239 projektov v sume takmer 4 milióny Sk, z toho stovku 
projektov, ktorých cieľom 

bol verejnoprospešný prí-
nos pre mesto Trenčín a 

jeho obyvateľov. Účast-

níci oslavy si mohli po-
zrieť najdôleţitejšie pro- 

jekty, ktoré Trenčianska 
nadácia podporovala – 

Otvorený grantový pro-

gram, Trenčianske Korzo, 
Prví draţitelia sprava Milan Laurenčík, Martin Maštalír a Ján Kačur. 

zľava – Zuzana Laurenčíková, Ernestína Brezanová 
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Klub darcov, Dr. Klaun, Mladí filantropi, Otvor srdce, daruj 

knihu. Na tejto oslave nechýbal Klaun Adrian, ktorý pred-

viedol „dospelácku“ verziu svojich vystúpení. Jeho poslaním 
je, aby svojimi vystúpeniami rozveseľoval deti dlhodobo 

odlúčených od svojich rodín – v nemocniciach, domovoch 
sociálnej starostlivosti, ústavoch a podobne. Vyvrcholením 

osláv piateho výročia nadácie bola draţba uţ spomínaných 

umeleckých diel a draţba vystúpenia klauna Adriana v niek-
torom z ústavov. Uţ prvý bod draţby pod vedením draţiteľa 

Ferdinanda Rybníčka vyvolal rozruch, v ktorom sa draţilo 
vystúpenie klauna Adriána. Postupne sa do draţby prihlásili 

Martin Maštalír, Ján Kačur a Milan Laurenčík, ktorí 

postupne dvíhali od základnej sumy 2.500 Sk aţ na celkových 
6.000 Sk. Prakticky to znamenalo prostriedky na uskutočnenie 

aţ dvoch vystúpení klauna Adriana. Draţitelia aj rozhodli, aby 
jeho vystúpenia sa uskutočnili pre deti v trenčianskej nemoc-

nici a v Domove sociálnych 

sluţieb pre deti a mládeţ v 
Adamovských Kochanovciach. 

Pri draţbe 15-tich umeleckých 
diel sa vyzbieralo celkom 

33.000,- Sk, ktoré venovali 16 

trenčianski výtvarníci. Tren-
čianska nadácia dostala k svo-

jím piatim narodeninám aj tor-
tu, ktorú spolu s krabicou chutných zákuskov napiekla pani 

Horňáková ako vďaku, ţe jej zdravotne postihnutý manţel 

dostal od Trenčianskej nadácie elektrický skúter.  
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 07.11.2005  
Pomocná evidencia 557/1/05, 570/1/05 

 

vystúpenie klauna Adriana 
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V piatok 4. novembra 2005 prišiel za svojimi malými 

čitateľmi do Trenčína spisovateľ, dramatik, ilustrátor a vyda-

vateľ Daniel Hevier. V priestoroch Verejnej kniţnice Michala 
Rešetku na Hasičskej ulici sa konali dve besedy s touto po-

prednou osobnosťou súčasnej slovenskej literatúry. Prvá bese-
da, ktorá sa konala pre deti a mládeţ pod názvom „Neza-

blúďme do krajiny Agord“. Daniel Hevier vo svojej knihe 

„Krajina Agord“ vyuţíva hru so slovami a opačnými názvami 
pomenúva rôzne veci. Varuje tak aj pred krajinou Agord a jej 

záľudnosťami. Druhá beseda bola určená pre vyššie stupne 
základných škôl. 

Trenčianske noviny 31.10.2005 

Pomocná evidencia 552/1/05 
 

V sobotu dňa 5. novembra 2005 sa pod Juhom, v priestore 
určenom na výcvik psov konali kynologické preteky. Tieto 

preteky boli poslednými z troch pretekov v rámci krajského 

majstrovstva vo výkone športových psov. Prvé dva sa konali v 
Uhrovci a v Nitrici pri Prievidzi. Štrnásť psov súťaţilo v troch 

disciplínach – poslušnosť, obrana, stopa a v dvoch kategóriách 
- podľa národného skúšobného poriadku SVV 1 a podľa 

medzinárodného skúšobného poriadku IPO 1. Preteky v SVV 

vyhrala Martina Ruţičková so psom Brutusom a v IPO Zu-

zana Jánošíková so psom Perrym. 

Trenčianske noviny 07.11.2005  
Pomocná evidencia 570/2/05 

 

Dňa 8. novembra 2005 sa uskutočnila vernisáţ 42. výročnej 
výstavy skupiny Méta vo vestibule Kultúrno-metodického 

centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Za 

početnej skupiny návštevníkov, ktorým fotografovanie sa stalo 
viac ako záľubou, výstavu otvoril Ing. Ján Tluka. Vo svojom 

príhovore konštatoval, ţe na dnešnej výstave sa so svojom 
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tvorbou predstavilo desať autorov s 57 fotografiami. Výstava 

zaznamenala po dlhom čase zmenu, keď popri starších 

členoch tvorivej skupiny Méta vystavovali aj jej traja noví 
členovia – Michal 

Arbet, Norbert Kalaba 
a Vladimír Hrnčiar, 

ktorí v priebehu troch 

rokov dozreli prekonajúc 
rôzne úskalia umeleckej 

tvorby. Okrem iného 
spomenul, ţe tohoročná 

výstava dokumentuje 

prierez fotografickej 
tvorby jedného z naj-

starších členov tvorivej 
skupiny Méta Ing. Júliusa 

Kákoša, čím zvýraznil jeho 

významný podiel na akti-
vite tejto záujmovej sku-

piny pri príleţitosti jeho 
ţivotného jubilea 65 rokov. 

Jeho curriculum vitae pred-

niesla Jaroslava Tichá. 
Jeho podiel na rozvoji ume-

leckej fotografie ocenil poctou v písomnej podobe aj gene-
rálny riaditeľ Národného osvetového centra PhDr. Ján Taz-

berík, CSc., ktorý mu spolu zlatou medailou Trenčianskeho 

osvetového strediska odovzdal v zastúpení Mgr. Vladimír 
Zvalený.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 14.11.2005  

Pomocná evidencia 558/1/05, 575/1/05 
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Predpoludním dňa 9. novembra 2005 v Krajskej kniţnici 

Michala Rešetku v Trenčíne bola vyhodnotená literárna súťaţ 

Jozefa Braneckého pod názvom „Studňa 
sa tajne s daţďom tajne zhovára“ v ţánri 

poézia a próza v kategórii stredoškolskej 
mládeţe  a kategórii dospelých. Po priví-

taní prítomných predsedníčkou pobočky 

Matice slovenskej v Trenčíne Mgr. Mar-

tou Halečkovou zhodnotil úroveň súťaţe v poézii predseda 

poroty a spisovateľ Jaroslav Rezník. Okrem iného uviedol, ţe 
všetky príspevky boli na veľmi dobrej literárnej úrovni. 

Svojou poetikou, metaforikovu, výberom slov, pointovaním, 

lyrickou atmosférou, ako aj formou verša sa na seba podobali. 
Pre neúčasť predsedu poroty 

v súťaţi v próze spisovateľa 
Jozefa Repku, jeho hodno-

tiacu správu predniesla Mgr. 

Marta Halečková. Z jeho 
obsahu bol cítiť kritičnosť na 

hodnotené diela. V súťaţi sa 
neobjavili výraznejší tvorco-

via ako v predchádzajúcom 

roku. Napriek tomu takmer všetky príspevky boli na slušnej 
úrovni, ale priemer nikdy neteší.  Potom z rúk spisovateľa 

Jozefa Rezníka a riaditeľky Verejnej kniţnica Michala 
Rešetku v Trenčíne prevzali autori najlepšie vyhodnotených 

prác diplomy a vecné dary : 

- kategória stredoškolskej mládeţe :   

a) súťaţ v poézii :    
1) Veronika Jančiková, Prvé slovenské literárne   gym-

názium Revúca 

2) Katarína Dţunková, Gymnázium Košice, Šrobárova 

ulica 

Mgr. Marta Halečková 

Jozef Rezník hodnotí súťaţ poézie 
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3) Tomáš Gál, Senica, Hviezdoslavova ulica 

4) Martina Racková, Obchodná akadémie Ţilina, Veľká 

okruţná 
Cena primátora mesta Trenčín :  Zuzana Fapšová, Pieš-

ťany 
Zvláštna cena :  Kolektív autorov Gymnázia T. Van-

sovej, Stará  Ľubovňa 

b) súťaţ v próze :  
 1) Ľubica Bernáthová, Gymnázium sv. J. Bosca,  

      2) Diana Straková, Obchodná akadémie M. Hodţu,  
          Trenčín 

- kategória dospelých :   

a) súťaţ v poézii :    
 1) Helenka Chachulová, Plevník –Drieňové 

 2) Pavol Bartoš, Keţmarok, Továrenská ulica 
         2) Ondrej Štyrák, Dolný Kubín, Duklianskych hrdinov 

 2) Zlata Matláková, Špačince 

 3) Katarína Pekariková, Rajec, Fučíkova ulica 
 3) Júlia Ţitná, Bratislava, Haanova ulica 

 3) Andrea Trusková, Trenčín, Hodţova ulica 
 Cena primátora mesta Trenčín :  Janka Fabová, Trenčín 

b) súťaţ v próze :   

 1) Dana Hlavatá, Bratislava 
      2) Ivana Lacková, Bratislava 

 3)Ing. Jana Judínyiová, Trnava 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 14.11.2005 

Pomocná evidencia 568/1/05, 576/1/05 
 

 
V dňoch 10. aţ 13. novembra 2005 sa uskutočnila v Tren-

číne séria podujatí pri príleţitosti 190. výročia narodenia ná-

rodného buditeľa Ľudovíta Štúra. Najviac podujatí sa sústre-

Janka Fabová 
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dilo na deň 10. novembra 2005. Ich začiatok patril odbornému 

semináru, na ktorom v úvodnom príhovore vystúpil predseda 

Prípravného výboru Roka Ľudovíta Štúra doc. PhDr. 

Augustín Maťovčík, DrSc. Na jeho vystúpenie nadviazali 

s pripravenými prednáškami : 
- Mgr. Mária Kubelová na tému „Vzťah Štúrovcov k Tren-

čínu a trenčianskemu regiónu“; 

- PhDr. Jozef Karlík na tému „Podjavorinský kraj a štúrov-
ské tradície, vzťah Ľudovíta Štúra k rodine Ostrolúckej“; 

- PhDr. Oľga Pavúková na tému „Literárno-múzejná pre-
zentácia a dokumentácia osobnosti a diela Ľudovíta Štúra“; 

- PaedDr. Júlia Ivanovičová, PhD. na tému „Pedagogický 

a sociálno-etický odkaz Ľudovíta Štúra“; 
Po seminári sa účastníci seminára odobrali pred súsošie Štúra, 

Hurbana a Hodţu, aby po-
loţením vencov vzdali hold 

velikánovi slovenského ľu-

du. S krátkymi prejavmi 
vystúpili viceprimátor Ing. 

Anton Boc a poslanec 
Trenčianskeho samospráv-

neho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček. V kultúrnom 
programe vystúpil spevác-

ky zbor Piaristického gymnázia Ľudovíta Štúra, ktorý zas-
pieval pod vedením dirigenta Martina Holúbka hymnickú 

pieseň „Kto za pravdu horí“. Ďalšími zástavkami účastníkov 

seminára bolo miesto pred umiestnenými tabuľami štúrovcov 
na objekte Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky, ktorých históriu priblíţil PhDr. Milan 

Šišmiš a potom pred budovou Gymnázia nesúceho meno Ľu-

dovíta Štúra. Poloţením venca viceprimátorom Ing. Antonom 

Bocom na hrob matky Ľudovíta Štúra Anny, rodenej Michal-

Delegácia mesta Trenčín a TSK poloţili veniec k súsošiu Štúra, Hurbana 

a Hodţu 
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covej sa predpoludňajšia časť slávnosti skončila. Záver 

slávnostného dňa venovaného veľkému synovi slovenského 

národa patril inscenácii dramatickej kompozície o Ľudovítovi 
Štúrovi „Vyslanec zvolenský“ v učinkovaní Divadla J. G. 

Tajovského vo Zvolene v réţii Juraja Sarvaša. Počas spo-
mienkového dňa Pošta Trenčín 1. pouţívala príleţitostnú pe-

čiatku. Vyvrcholením osláv narodenia Ľudovíta Štúra v Tren-

číne sa stali bohosluţby 
v evanjelickom kostole, 

na ktorých so svojimi 
príhovormi vystúpili he-

rec Juraj Sarvaš, pro-

fesor Evanjelickej teolo-
gickej fakulty Univerzity 

Komenského Igor Kišš 
a spisovateľ Drahoslav 

Machala. Počas boho-

sluţieb vystupoval spe-
vácky zbor Zvon z Trenčína za dirigovania pani Ireny Zaja-

covej. 
Trenčianske noviny 14.11.2005, 21.11.2005 

Pomocná evidencia 512/1/05, 547/1/05, 574/1/05, 598/1/05 

 
Dňa 12. novembra 2005 

Mestská galéria v Trenčíne 
bola miestom vernisáţe 

autorskej výstavy karika-

turistu Laca Tormu. Na 
výstavu prišli hostia v ex-

celentnej zostave Kornel 

Földváry, básnik Ľubomír 

Feldek a Tomáš Janovic. 

Po privítaní hostí vedúcou Kornel Földváry (vľavo) a Laco Torma (vpravo) 



 624 

galérie Mgr. Teréziou Nikovou sa ujal slova Kornel Föl-

dváry, ktorý plnil úlohu moderátora a kurátora výstavy. 

Okrem iného vo svojom príhovore povedal, ţe na vtipných 
obrazoch Laca Tormu by sme márne hľadali človeka. Tých 

tam niet, sú akoby vyľudnené. A to je práve jeho prejav lásky 
k ľuďom a starostlivosti o človeka. Vo svojich obrazoch 

predvída budúcnosť v akých si katastrofálnych víziach, pokiaľ 

sa ľudstvo nespamätá chrániť svoje ţivotné prostredie. Na 
jeho vystúpenie nadvia-

zal Tomáš Janovic 
prečítaním niekoľkých 

anektod, ktoré vyšli pu-

blikačne od Laca Tor-mu 
pod názvom Prasačinky. 

Na záver svojho prího-
voru spolu s Katkou Fel-

dekovou pokrstili kniţné 

vydanie karikatúr Laca 
Tormu pod názvom „Päťadvadsať“, ktorej autorom bol Kornel 

Földváry. Potom sa ujal slova Ľubomír Feldek, ktorý vo 
svojom príhovore priblíţil ním preloţené z ruského jazyka 

básnické dielo Jevgenija Jesenina „Neodovzdaná lýra“. Zdá 

sa, ţe Jesenin sem nepatrí, ale patrí, Dopĺňa Ľubomír Feldek, 
lebo jedna z kresieb Laca 

Tormu je venovaná tomuto 
autorovi pod názvom „Poc-

ta Jeseninovi“. Oboch spája 

spoločná téma – príroda 
a civilizácia. A ďalej po-

kračoval, ţe aj básne Jese-
nina by sa dali nazvať 

„Pocta Lacovi Tormovi“. 

Tak ako je Laco Torma  

zľava - Kornel Földváry, Tomáš Janovic a Laco Torma  
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rozporuplný človek, tak aj Jesenin bol rozporuplný. Len takí 

ľudia môţu tvoriť krásne rozporuplné umenie. Toto kniţné 

vydanie pokrstil Tomáš Janovic. Celé podujatie vyplnil svojou 
hrou na husliach Norbert Szaközy a spevom Katarína 

Feldeková. 
Trenčianske noviny 14.11.2005 

Pomocná evidencia 562/1/05, 576/2/05, 582/1/05 

 
Dňa 16. novembra 2005 

sa po roku opäť stretli to-
horoční víťazi súťaţe 

„Trenčianske hodiny“ 
v speve ľudových piesní 
ţiakov základných škôl 

Trenčianskeho okresu za 
sprievodu Ľudovej hudby 

z 

Nitry pod vedením Ing. Mariána 

Jareka, ktorá v úvode galakoncertu 
speváckych talentov v speve ľudových 

piesní trenčianskeho regiónu zahrala 

zmes trenčianskych melódií. Zloţenie 
obecenstva galakoncertu bolo pestro-

farebné – rodičia a starí rodičia spie-
vajúcich detí, učitelia, kamaráti, pria-

telia a spoluţiaci. Koncertné vystú-

penie otvorila a všetkých privítala moderátorka podujatia 
Mgr. Jaroslava Rajnincová a pozvala na pódium prvú 

speváčku Karlu Kostelníkovú s pesničkou „Počula som 
milý“. Prvú polovicu spevákov uzavrela Lucia Komorovská 

s pesničkou „A vy chlapci neviete“. Prestávku vyplnila 

v samostatnom vystúpení Ľudová hudba z Nitry s predníkom 

básnik Ľubomír Feldek 

Paulínka Ovádková 
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Ing. Mariánom Jarekom a sólistkou Jankou Tencerovou. 

Druhú polovicu koncertu otvorila Terézia Kohoutová 

s pesničkou „Ţala som trávičku v Segedíne“ a celý koncert 
ukončil Martin Ráztočný s pesničkou „Ani preto, ani za to“. 

Čo povedať na záver ? Oproti 
predchádzajúcim rokom sa 

objavili nové spevácke talenty, 

pretoţe tí, ktorí ţiarili, sú vekovo 
starší. Napríklad páčilo sa duo 

spevákov Milan Mikulaj 
s Jakubom Farkašom, ktorí 

zaspievali veľmi čisto pieseň 

„Zasadil som čerešničku“ v dvojhlase, za čo od obecenstva 
dostali silný potlesk. Paulínka Ovádková s piesňou „Nebu-

dem sa vdávať“ opäť potvrdila svoj spevácky talent. Na záver 
aj trocha štatistiky, ţe na galakoncerte vystúpilo  32 mladých 

spevákov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 563/1/05 

 
Pouličné nepokoje vo Francúzsku a priebeh 5. ročníka 

Festivalu slovenských filmov v Cran-Gevrier – Francúzsko 

ovplyvnili len do tej miery, ţe vyvolali u Trenčanov trocha 
obavy. Organizátor však na telefonický dotaz zdôraznil, ţe 

obavy sú úplne zbytočné. A tak spomínaný festival a vôbec 
celé kultúrne ťaţenie Trenčanov sa začalo bez komplikácií dňa 

17. novembra 2005. Prv však neţ sa priblíţi priebeh festivalu, 

treba priblíţiť trocha histórie. Festival sa na striedačku 
uskutočňuje v Trenčíne a v jeho partnerskom francúzskom 

meste. Celkovo podujatie vstúpilo do jubilejného desiateho 
ročníka. Podľa výroku predsedu kultúrnej komisie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne PhDr. Mariána Kvasničku je to 

najlepší príklad toho, ako má fungovať druţba medzi mestami. 

Táňa Janišová 
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Nie sú to len výmeny funkcionárov a politikov, ale je to 

výmena konkrétnych kultúrnych podujatí, čo je prínosom pre 

celú pospolitosť oboch partnerských miest. V jeho programe 
Trenčín sa premietalo osem celovečerných a dva 

dokumentárne filmy, ako aj pásmo študentských 
dokumentárnych filmov. Oproti minulým ročníkom bola 

postavená ich nová dramaturgia. Novosť spočívala v tom, ţe 

jej autorka, zástupkyňa riaditeľa Slovenského filmového 
ústavu Viera Ďuricová na ţiadosť Francúzov zaradila i dva 

české a jeden koprodukčný film. V Cran-Gevrier uvideli 
diváci nielen minuloročnú slovenskú novinku – film Kataríny 

Šulajovej „O dve slabiky pozadu“, ale i tohtoročný česko-

slovenský film Martina Šulíka „Slnečný štát“, či starší český 
film „Divoké včely“. Francúzi mali záujem i o zbojnícku 

tematiku a tak im Slovenský filmový ústav pribalil filmy 
„Jánošík“ z roku 1921 v réţii Ľ. Siakela, „Zbojník 

Jurko“ v réţii Kubalu a legendárny film „Pacho Hybský 

zbojník“ v réţii Mareka Ťapáka. Festival slovenských a 
recipročný Festival francúzskych filmov pravidelne sprevádza 

rozsiahly kultúrny program. Aj tento rok sa v Cran-Gevrier 
prezentoval so svojou tvorbou trenčiansky výtvarník Juraj 

Oravec, začínajúci nemšovský výtvarník Branislav Kristín, 

ktorého Kvasnička uţ teraz povaţuje za široko-ďaleko 
najlepšieho kresliara a grafika. Obidvoch muţov doplnila 

svojimi olejmi neprofesionálna výtvarníčka Brigita Roderová. 
Vytvoriť v Cran-Gevrier tú správnu trenčiansku atmosféru sa 

pokúsili členovia zdruţenia Wagus s ohňovou šou, bánovský 

mím a pouličný zabávač Ján Mikuš, ľudová hudba Mlynári a 
rocková kapela The Haze. Vďaka Ivovi Velikému zneli vo 

Francúzsku verše slovenských básnikov a manţelia 
Hudákovci učili Francúzov vytvárať postavy zo šúpolia a 

pliesť drôtené šperky. Festival Slovenských filmov trval do 

stredy dňa 23. novembra 2005.  
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Vlastné poznámky 

Dňa 23. novembra 2005 sa stretli priaznivci spisovateľa 

Pavla Dvořáka, aby sa zúčastnili na prezentácii jeho najnovšej 
knihy pod názvom „Stopy dávnej minulosti 4“ (Slovensko 

v Uhorskom kráľovstve) vo Verejnej kniţnici Michala Rešet-
ku v Trenčíne. Kniha pribliţuje najstaršie dejiny Slovákov, 

o príchode prvých Slovanov, o avarskej nadvláde, o víťaz-

stvách franského kupca Sama, ale aj o tom, ako sa Slováci 
podieľali na vzniku Uhorského kráľovstva a ako po prvýkrát 

pod svojím menom vstúpili do histórie. 
Trenčianske noviny 21.11.2005 

Pomocná evidencia 579/1/05, 593/2/05 

 
Hudobné divadlo Trenčín pripravilo v rámci svojej prvej 

divadelnej sezóny 
Týţdeň v divadle. 

Štvrtkovému hosťo-

vaniu bratislavského 
Štúdia L+S predchá-

dzal dňa 23. novem-
bra 2005 happening 

– výstava troch mla-

dých slovenských fo-
tografov – Martina 

Chupáča, Radovana 
Stoklasu a Ivana Po-

dolského spojená s koncertom ţilinskej SKA kapely Cool fish 

v kine Metro v Trenčíne. Cieľom podujatia s názvom „Meet 
people“, určeného študentom bolo ukázať, ţe kino Metro aj po 

plánovanom ukončení premietania komerčných filmov môţe 
slúţiť kultúre. Vyvrcholením Týţdňa v divadle bola dňa 27. 

novembra 2005 tretia premiéra sezóny Hudobného divadla 

Trenčín. Podtitulom hry „Ťaţký osud korytnačky Ţofky“, 

zľava – Martin Chupáč, Radovan Stoklasa, Ivan Podolský 
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ktorú napísal a reţíroval Ivan Fodor, ktorej témou je ekológia 

rodiny. Hlavný odkaz „Hrajte sa so svojimi deťmi“, bol 

zakomponovaný do situácie obyčajnej panelákovej rodiny. 
Otec stráca prácu a jeho dcéra Ţofia si v ťaţkej rodinnej kríze 

vymyslí príbeh korytnačky Ţofky, aby sa aspoň v nesku-
točnom svete rozprávky mohla so svojimi dospelými hrať. 

Predstavenie zloţené z bábkohry, činohry, čierneho i hudob-

ného divadla, nie je vonkoncom určené iba deťom, ale aj ich 
rodičom. Súčasťou premiéry bol aj koncert piešťanskej kapely 

Slniečko, malé občerstvenie v podobe čaju.  
Trenčianske noviny 21.11.2005  

Pomocná evidencia 595/1/05, 597/1/05 

 
Situácia v trenčianskej kinokultúre sa mení. Moderný 

kinosvet tu čoskoro dorazí v podobe štvorsálového multikina 
situovaného uprostred obchodno-zábavného centra Max. Naj-

modernejšia premietacia technika, digitálny zvuk, pukance, 

kola. Doterajšie dva trenčianske kiná skladajú zbrane vopred. 
Kino v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky ukončilo svoju činnosť uţ v októbri 
2005 a mestské kino Metro skončí komerčné vysielanie 

čoskoro. Nová trenčianska kino realita, ale nemusí byť 

výlučne v znamení hollywoodského filmového sna. Práve 
naopak. Avizované harrypotterovské otvorenie obchodno-

zábavného Maxu na svietok Mikuláša zrejme nebude. 
Dôvodom je sklz vo výstavbe centra. Spoločnosť Istropolis 

Cinema informovala, ţe multikino v obchodno-zábavnom 

centre Max sprevádzkuje aţ 26. januára 2006. Na zatvorenie 
kín v Trenčíne malo nepriamy vplyv aj vznikajúce multikino v 

Maxe. Z návštevnosťou mestského kina Metro problémy 
neboli, lebo na jedno predstavenie chodí v priemere 60 

divákov, čo je takmer dvakrát viac ako celoslovenský priemer 

(37 divákov). Podľa vedúceho Útvaru kultúry Mestského 
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úradu v Trenčíne Mgr. Petra Kocnára však nemá význam ísť 

do konkurenčného boja s multikinom. Komerčné kino Metro 

bude preto premietať len do jeho otvorenia. Mgr. Peter Kocnár 
však konštatoval, ţe mesto Trenčín sa nechce zbaviť 

zodpovednosti za úroveň trenčianskej filmovej kultúry. Jeho 
predstavitelia preto chystajú premenu Metra na nové Art kino, 

ktoré bude plniť funkciu klubového kina premietajúceho 

alternatívne, či menej komerčné snímky pre náročnejšieho 
diváka. „Mesto má záujem vychovávať,“ doplnil Kocnára 

predseda kultúrnej komisie Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne PhDr. Marián Kvasnička. Ani multikino v obchodno-

zábavnom centre Max však nebude len o kvalitatívne 

rôznorodej komercii. Jeho celková kapacita je 660 miest a 
okrem najväčšej kinosály s 280 miestami a ďalšej o zhruba 50 

miest menšej, pre filmových divákov budú slúţiť ešte dve 
malé kinosály. Podľa riaditeľa spoločnosti Istropolis Cinema 

Richarda Klimenta budú slúţiť aj na premietanie alternatívnej 

kinematografie. Navyše je tu ešte najprestíţnejší slovenský 
filmový festival Art Film, ktorý z Trenčianskych Teplíc 

expanduje do Trenčína a moderné multikino v Maxe preň 
môţe byť ideálnym, doteraz veľmi chýbajúcim priestorom. 

„Uţ sme absolvovali prvotné stretnutia s organizátormi Art 

filmu a títo prejavili predbeţný záujem,“ informoval Richard 
Kliment. Sumár trenčianskej kinorevolúcie je teda taký, ţe 

nové komfortné multikino bude Trenčanom ponúkať štyri 
rôzne filmy denne vo vysokej obrazovej a zvukovej kvalite. 

Za tento záţitok síce bude treba platiť viac ako doteraz, ale 

riaditeľ Istropolis Cinema však sľubuje, ţe vstupné v 
obchodno-zábavnom centre Max bude určite niţšie, neţ je 

vstupné v ich druhom multikine v bratislavskom Poluse. 
Alternatívne filmy dosiaľ premietané iba v rámci klubových 

pondelkov v Metre, by malo nové Art kino ponúkať častejšie. 

V tomto „umeleckom“ kine mohli objaviť aj prehliadky tema-
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ticky orientovaných filmov, napríklad horolezeckých. Na 

svoje by si mal prísť teda kaţdý. 

Trenčianske noviny 21.11.2005  
Pomocná evidencia 597/1/05 

 
Mestská galéria v Trenčíne dňa 25. 

novembra 2005 bola miestom vernisáţe 

výstavy obrazov mladej poľskej výtvar-
níčky Agniezsky Zón z Bialsko – Biala. 

Vystavené obrazy svojím spôsobom pri-
blíţili návštevníkom dych mora so všetkými 

jeho krásami, ktoré kaţdý poznal z letných 

dovoleniek. V obrazoch však bolo aj niečo 
romantické a kúzelné, čo niekedy pri pobyte u mora nevidíme 

– boli to veľké, či menšie plachetnice, ktoré pod náporom hro-
zivého vetra prekonávajú obrovské vlny, aby sa priblíţili 

k cieľu svojej plavby. Táto absolventka Umeleckej univerzity 

Slaski v Cieszene pouţíva pri svojej umeleckej činnosti všetky 
druhy maliarskych techník od ceruzky, uhla, perokresby po 

olejomaľby. Do akej miere je cenené dielo maliarky medzi 
námorníkmi potvrdila prítomnosť prezidenta poľského jach-

tingu Norberta Szimalu na výstave. Kurátor výstavy Ľubomír 

Matúš vo svojom príhovore si zaspomínal na nedávne 
obdobie, keď mal so svojou loďou, plaviacou sa na rozbú-

renom Severnom mori, problémy a kto vie ako by to bolo 
všetko dopadlo, keby nebolo veľkej námornej jachty, ktorá 

plávala náhodou okolo a jeho aj priateľov vzala na svoju 

palubu. A tu v tomto drsnom prostredí sa prvý krát stretol 
 dnešnou maliarkou Agniezskou Zón, ktorá hľadala v tomto 

prostredí inšpiráciu pre svoje maľovanie. Druhýkrát sa s ňou 
stretol počas jej autorskej výstavy v Bialsko-Bialej, na ktorej 

ju pozval na návštevu kráľovského mesta Trenčín a predstaviť 

svoje dielo jeho občanom. A to sa dnes podarilo. Kde hľadať 

more a plachetnica 

Agniezska Zón 
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inšpiráciu mladej maliarky 

maľovať more a plachetni-

ce, dáva odpoveď sám ku-
rátor. Agniezska Zón ţije 

od svojej mladosti pri jed-
nom z veľkých poľských 

jazier a táto skutočnosť 

usmernila jej umeleckú 
činnosť. V jej maliarskom 

umení sa stal pre ňu 
veľkým vzorom ruský maliar Ajvazovskij, ktorý s mimoriad-

nou precíznosťou zobrazoval búrlivé more a v ňom plaviacu 

sa plachetnicu. Pri maľovaní vkladá do svojich diel svoju 
ţenskú dušu, ktorou preciťuje svoje plavby.  Na záver sama 

autorka poďakovala organizátorom výstavy, ţe mohla 
v Trenčíne vystavovať.  

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 28.11.2005  
 

Dňa 25. novembra 2005 refektár Piaristického gymnázia 
v Trenčíne bol mies-

tom slávnostného 

koncertu Trenčian-
skeho speváckeho 

zboru pri príleţitosti 
25. výročia svojho 

vzniku. Slávnostný 

koncert uviedli muţ-
ské hlasy jubilujú-

ceho zboru grego-
riánskym chorálom 

„Kyrie eleison, 

Christe eleison“, na ktorý potom nadviazal celý zbor duchov-
Trenčiansky spevácky zbor pri svojom vystúpení 
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nými piesňami „Gloria in excelsis Deo...“  od G. P. da Pale-

strina, „Stabat Mater“ od J. Rosinského a rytmickým spiri-

tuálom „Didn´it rain“ od J. Lisewskeho so sólistom Mgr. Bra-
nislavom Vakošom. Po odznení týchto piesní sa predstavil 

prvý hosť večera - Spevokol učiteľov Topolčianskeho okresu 
za dirigovania Mgr. art. Marcely Fiedlerovej a klavírneho 

doprovodu Lýdie Kulichovej. Vo svojom koncerte zbor pred-

niesol sedem upravených skladieb svetovými a slovenskými 
hudobnými skladateľmi, niektoré s barytónovým sólom Petra 

Ševčíka. Trenčiansky spevácky zbor pokračoval po vystúpení 
hosťujúceho zboru upravenými ľudovými piesňami. Záver 

koncertu patril slovenskej premiére St. 

Johanner Messe od švajčiarskeho skladateľa 
Petra Rotha, v ktorom okrem jubilujúceho 

zboru spoločne vystúpilo „Jodelduo Anne-
marie a Victor“ zo Švajčiarska, Spevokol 

učiteľov Topolčianskeho okresu a Miešaný 

spevácky zbor mesta Nová Dubnica. Po 
odznení posledných tónov skladby a dlho-

trvajúcom potlesku ocenil jubilujúci Trenčiansky spevácky 
zbor a jeho dirigenta PaedDr. Jozefa Vakoša riaditeľ 

Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený 

pamätnou plaketou. 
S pozdravnými prí-

hovormi sa pripojili 
za Mesto Trenčín 

Bc. Elena Gabajo-

vá a vedenia spe-
váckych zborov zú-

častnených na sláv-
nostnom koncerte. 

Vlastné poznám-

ky 

jodelduo Annemarie a Victor 

PaedDr. Jozef Vakoš 

zľava – PaedDr. Jozef Vakoš, Mgr. Vladimír Zvalený 
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Pomocná evidencia 625/1/05 

 

Dňa 28. novembra 2008 na 
vernisáţi autorskej výstavy sprís-

tupnila verejnosti svoje obrazy 
v Mestskej galérii v Trenčíne na 

Mierovom námestí rodáčka z Po-

vaţskej Bystrice a členka  Ume-
leckej besedy slovenskej Zuzana 

Bobovská – Bošková. Komisár 
výstavy PhDr. Ján Vančo  vo svo-

jom príhovore konštatoval, ţe „au-

torka vo svojich pasteloch, olejo-
maľbách i textilných 

kreáciach okrem súvsťaţ-
ného vrstenia a orga- nického prerastania mor-

fologických entít, vytvárajúcich obraz, 

uplatňuje farbu a fa- rebné harmónie ako ima-
nentné prostriedky čírosti, rýdzosti, transpa-

rentnosti, jasu a svie- ţej intenzity. Jej výtvarný 
prejav sa stal neklamným dôkazom toho, ţe autorka a               

jej dielo nič nepredstierajú, sú identické, prezentujú sa obdi-

vuhodnou pokorou a láskou k skutočným hodnotám a existen-
čným podmienkam.“ Pri pohľade na vystavené obrazy, pozo-

rovateľa prekvapí úţasná farebnosť okolitej prírody vo 
všetkých ročných obdobiach pod Vršatcom i pod Tren-

čianskym hradom. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 05.12.2005  

Pomocná evidencia 621/1/05, 631/2/05 
 

Na tlačovej konferencii dňa 30. novembra 2005 pred-

staviteľky Trenčianskej nadácie RNDr. Alena Karasová 

Jeseň pod Trenčianskym hradom 

Z. Bobovská - Bošková 
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s Dankou Adamusovou predstavili zástupcom médií svoj 

projekt pod názvom „Otvor srdce, daruj knihu“, ktorý bude 

uskutočňovať v predvianočnom období so skupinou Mladých 
filantropov, teda od 1. do 18. decembra 2005. Jeho hlavnou 

myšlienkou a cieľom obdarovanie detí zo sociálne slabších 
rodín knihou pod vianočný stromček. Čo priviedlo skupinu 

Mladých filantropov zapojiť sa do tohto projektu vysvetlila 

Danka Adamusová. 
„Súčasný hektický 

spôsob ţivota má za 
následok nevšímavosť 

ľudí o svoje najbliţšie 

okolie – na ulici, či na 
poschodí obytného 

domu. Často nezistí-
me, ţe náš sused má 

existenčné problémy, 

lebo prišiel o prácu, 
podobne ako aj jeho 

manţelka a často má problémy zabezpečiť základné ţivotné 
potreby pre svoju rodinu a najmä deti. V takejto situácii sa 

môţe ocitnúť kaţdý z nás, a preto je ťaţko vysvetliť z jeho 

strany vysvetliť svojmu dieťaťu cez Vianoce, ţe nemoţno jeho 
sen o dare splniť. Práve tieto dôvody viedli Trenčiansku 

nadáciu osloviť všetkých tých dospelých, ktorí navštívia 
v spomínanom období kníhkupectvá a prejavia svoju ľudskosť 

tým, ţe jednu z vystavených kníh, po ktorej túţia deti, im 

môţu obdarovať. Knihy budú označené ilustrovanou páskou, 
na ktorej bude meno dieťaťa, ktoré túţi po tomto titule. Darca 

pri zaplatení  dostane ako poďakovanie ilustrovanú záloţku do 
knihy, ktorú vytvorili Mgr. Naďa Ţatková a Alexandra 

Hudecová. Sú pripravené kartičky pre darcu, ak chce výjsť 

z anonymity, na ktoré môţe napísať pár slov darované dieťa 

zľava – RNDr. Alena Karasová, Danka Adamusová 
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a svoj kontakt. Projekt bude bude vyhodnotený dňa 20. 

decembra 2005 počas Dňa otvorených dverí Trenčianskej 

nadácie.“ Do realizácie projektu sa zapojili mladí filantropi, 
ktorí osobne navštívili sociálne slabšie rodiny v Trenčíne 

a zisťovali, o ktorú knihu majú deti záujem. Jedná sa cca o 30 
detí z Trenčína. 

Vlastné poznámky 

 
Tretí ročník festivalu Alternatívne Vianoce bolprehliadkou 

nielen divadelných predstavení, ale aj hudby rôznych ţánrov a 
interprétov zvučných mien. Okrem iného bol pripravený aj 

koncert váţnej hudby, prehliadka študentských filmov Vyso-

kej školy muzických umení v Bratislave, Akadémie muzic-
kých umení v Prahe, výstava fotografií a obrazov. Centrom 

festivalu alternatívnej kultúry sa stalo kino Hviezda. Všetko 
začalo dňa 2. decembra 2005 bratislavským divadlom Skrat, 

ktoré vzniklo zo Zdruţenia pre súčasnú operu a nadviazalo na 

viaceré divadelné spolky v Bratislave, ktoré momentálne fun-
gujú pod touto značkou. Zahrali divadelnú hru s morbídnym 

názvom „Umri, skap a zdochni!“, ktorá má v sebe veľkú 
dávku irónie a sarkazmu. Po ich predstavení vystúpili Dlhé 

diely s Diskjokejom Kufrik Brothers. Potom sa premietal nový 

slovenský film reţisérky Zuzany Piussy s názvom Anjeli 
plačú. Podľa slov autorky je jej najnovší 50-minútový film 

veľmi kontroverzný, ktorým sa snaţí monitorovať a zachytiť 
skutočnosť. Je odrazom reality a problematiky spoločnosti. Po 

filme Anjeli plačú sa večerný piatok uzatvoril zábavou pre 

mladých so známou bratislavskou skupinou Ska2Tonics. V 
sobotu 3. decembra 2005 sa program začal predstavením 

Divadla Divan, čo je krycí názov študentov z Brnianskej 
Janáčkovej akadémie muzických umení, ktorí si naštudovali 

hru s názvom Koniec hry od S. Becketta. Ďalej sa predstavila 

trenčianska hudobná formácia Lubor Martin Mikrostar 
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Ľubomíra Benkoviča, niekdajšieho dvorného textára skupiny 

Bez Ladu a Skladu, s ktorou bubnoval mladý šudent konzer-

vatória Martin Kukučka. Po ich koncerte vystúpili dve známe 
osobnosti českej hudobnej scény – diva  elektronickej hudby 

Načeva a jej špeciálny hosť bubeník Pavel Fajt. Zatiaľ čo v 
zrkadlovej sále sa premietali krátke študentské filmy, vo 

veľkej sále sa predstavila maďarská alternatívna legenda 

Trottel s koncertným programom Stereodreem. Okrem pre-
hliadky alternatívneho divadla, hudby a filmov festival spes-

trila festival výstava obrazov mladej trenčianskej maliarky 
Pauly Koyšovej a trenčianskeho fotografa Stana Derneša. 

V posledný tretí deň festivalu odznel koncert váţnej hudby v 

Galérii Miloša Alexandra Bazovského, v ktorom vystúpila 
popredná klaviristka a pedagogička Zuzana Paulechová-

Štiastná. 
Trenčianske noviny 28.11.2005  

Pomocná evidencia 608/1/05 

 
Povesť o Omarovi a Fatime pozná kaţdý Trenčan. Nikto 

však nevie odpovedať, ako to všetko vlastne bolo. Tieto 
otázky pravdepodobne trápili aj členov amatérskeho Divadla 

Normálka z Trenčína, ktorí si vytvorili vlastnú verziu. Pre-

miéra tohto príbehu pod názvom Studňa lásky s.r.o. z konca               
15. storočia sa konala dňa 1. decembra 2005 v kine Hviezda. 

Ten, kto sa chcel zabaviť príbehom starodávnej lásky v novom 
šate, mal na to výbornú príleţitosť, aby videl veselohru 

okorenenú pôvodnými autorskými pesničkami scenáristu, 

skladateľa a textára Miroslava Ďuriša.  
Trenčianske noviny 28.11.2005, 05.12.2005  

Pomocná evidencia 605/1/05, 630/1/05 
 

Dňa 3. decembra 2005 na sviatok patróna kostola piaristov 

sv. Františka Xaverského sa v tomto kostole prezentoval so 
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samostatným koncertom miešaný spevácky zbor „Czantoria“ 

z poľského mesta Ustrone, ktoré v roku 2005 si pripomenulo 

700. výročie svojho zaloţenia. Spevácky zbor vznikol 
z ohromnej vnútornej potreby spievania ľudí a potreby ukázať 

na bohaté tradície spevu a folklóru okolia svojho mesta a 
regiónu v roku 1988. Za obdobie 17 rokov od svojho vzniku 

uskutočnil spevácky 

zbor viac ako 480 kon-
certov nielen doma, ale 

aj v zahraničí – Česká 
republika, Slovenská re-

publika, Litve, Nemec-

ku a Maďarsku. No, ale 
poďme ku koncertu 

v Trenčíne, ktorí nav-
štívilo okolo 50 náv-

števníkov. Opäť zaškrí-

pala reklama a to nie je najlepšia vizitka pre Trenčín, v ktorom 
spieva viac speváckych zborov dospelých mládeţníckych 

a detských. Pri tom spevácky zbor z Poľska priniesol do 
Trenčína veľa známych sakrálnych a svetských piesní. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 622/1/05, 626/1/05 
 

Predvianočný čas sa stal príleţitosťou na prezentáciu 
tvorivých schopností nezná-

mych ľudí na verejnosti, aby 

tak umoţnili dať všetkým 
spoluobčanom inšpiráciu, ako 

si moţno skrášlit naše domovy 
pri príleţitosti sviatkov po-

koja. Takouto verejnou pre-

zentáciou sa stal v dňoch 4. aţ 
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8. decembra 2005 kultúrny dom v mestskej časti Trenčín – 

Opatová n/V.  Pri vstupe do výstavnej miestnosti učaroval 

kaţdému pohľad na stoly prestreté obrusmi, zhotovené rukami 
šikovných ţeničiek s rôznymi variáciami stolovania. Najviac 

zaujal stôl, na ktorom bolo umiestnené to, čo bolo nevýhnutné 
pri štedrej večeri – kríţ so sviečkami, modlitebná kniţka so 

svätým ruţencom, sito 

s darmi prírody – medom, 
vianočnými oblátkami, ja-

bĺčkami, orechami a 
zvyšky jedla slávnostnej 

tabule štedrého dňa ka-

pustová polievka a ma-
kové pupáčky. Okrem to-

ho ten, kto mal záujem si 
mohol  čo – to kúpiť do-

mov z ponúkaných vianočných ozdôb. Deti však najviac 

zaujal betlehém, zhotovený dokonca v troch alternatívach od 
miestneho umelca Ivana Červeňana, hlavne ten však ten, kde 

sa figúrky a mlyn pohybovali. 
Vlastné poznámky 

 

Stalo sa uţ tradíciou, ţe v 
predvečer svätého Mikuláša prichá-

dza na Mierové námestie  tento vzác-
ny hosť, aby deťom priniesol radosť 

a rozdal im zo svojho koša sladkosti. 

Nebolo tomu inak aj 5. decembra 
2005. Deti s rodičmi očakávali s na-

pätím očakávali, či tento rok bude po 
organizačnej stránke lepším, hlavne 

pre deti zaujímavejším, pretoţe v mi-

nulom roku sa na príchod vzácneho 
sv. Mikuláš a malá čertica 
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hosťa veľa čakalo v chladnom počasí a keď prišiel, tak hneď 

aj odišiel. Ešte pred príchodom svätého Mikuláša v dopo-

ludňajších hodín sa na Mierovom námestí konal tieţ uţ tra-
dičný detský vianočný jarmok s prezentáciou a predajom prác 

detí trenčianskych základných škôl. V podvečer prišiel na 
Mierové námestie dlho očakávaný svätý Mikuláš od mestskej 

veţe koči ťahanom prekrásnymi koňmi z Mestskej správy 

lesov v Trenčíne. 
Pri budove Mest-

ského úradu v Tren-
číne zastúpil na 

dlaţbu Mierového 

námestia a pripra-
veným špalierom za 

vítania detí si vydal 
na pódium amfi-

teátra, odkiaľ všet-

ky deti srdečne poz-
dravil. V krátkom 

programe sa páčilo vystúpenie čertov, naháňajúcich strach 
veľkým aj malým. Vyvrcholením vystúpenia svätého Miku-

láša, alias Jozefa Ďuračiho, bolo rozsvietenie vianočného 

stromčeka a nového vianočného osvetlenia, ako aj vystúpenie 
anjelov na budove Slo-

venskej sporiteľne, od-
kiaľ po slávnostnej fan-

fárovej znelke poslali 

deťom mechy so slad-
kosťami. Na záver svoj-

ho vystúpenia v Tren-
číne svätý Mikuláš oz-

námil, ţe zabezpečil pre 

dnešný večer na Mie-
čerti na javisku narobili veľa vzruchu 
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rovom námestí „Hru o svatém Jozefovi” v podaní Hudobného 

divadla Trenčín v Art kine Moskva a v Kultúrnom a meto-

dickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky poetickú 
vianočnú veselohru s pastiermi, anjelmi a koledami v 

záhoráckom nárečí s názvom „Dohvezdný večer“, čo deti 
privítali potleskom. Svätý Mikuláš rozsvietil v Trenčíne no-     

vé vianočné osvetlenie, ktoré vyzdobilo mesto Trenčín kul-

tivovane, decentne, bez veľkej pompéznosti a v jednoduchej 
farebnosti. Jeho sila spočíva v jase, ktorý v zimnom čase 

nahradzuje chýbajúce slnko. Nové osvetlenie stálo 6 miliónov 
Sk a bolo súčasťou uzavretej zmluvy so spoločnosťou Sie-

mens. S firmou mesto Trenčín uzavrelo v roku 2003 zmluvu 

na 14 rokov v celkovej hodnote pribliţne 150 miliónov Sk na 
rekonštrukciu a údrţbu verejného osvetlenia, iluminácie 

(dekoračného osvietenia) historických pamiatok a spomí-
naného vianočného osvetlenia. 

Info Trenčín 08.12.2005 

  
Trenčianska kniţnica Michala Rešetku je miestom, v ktorej 

sa prezentujú zo svojimi novými literárnymi dielami nielen 
trenčianski, ale aj slovenskí. Treba spome-

núť, ţe pra-

videlne tak 
koná spiso-

vateľ Rudolf 
Dobiáš, spi-

sovateľka 

Margita Iva-
ničková či 

historik 
a spisovateľ Pavel Dvořák. Dňa            

7. decembra 2005 sa k týmto stá-

liciam literárneho neba pripojila 

Barbora Kardošová 
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aj mladá súčasná autorka Barbora Kardošová, ktorá prišla 

pokrstiť svoju novú knihu Anjeli nespia. Hoci prvú pre-

zentáciu táto kniha Bratislave, ale aţ táto trenčianska bola tá 
„pravá“, skomentovala moderátorka podujatia známa sloven-

ská speváčka Oľga Záblacká. Táto trenčianska rodáčka Bar-
bora Kardošová 

ţije a pracuje v 

Bratislave. 
Vyštudovala 

filmovú a tele-
víznu drama-

turgiu a scéna-

ristiku. Je 
autorkou celo-

večerného fil-
mu „Amálka, ja 

sa zbláznim“, 

poviedkového 
filmu „Čarovala ryba“ a mnohých televíznych relácií. 

Početnému publiku v priestoroch kniţnice v Trenčíne pred-
stavila v stredu 7. decembra svoju tretiu kniţku „Anjeli nes-

pia“, ktorá vyšla po dielach „Náhodný scenárista“ (1998), 

„Šialene milovaná“ (2001). Sama o svojej literárnej tvorbe 
hovorí : „Začala som písať knihy preto, lebo sa netočili filmy. 

Prvú knihu som musela napísať z rôznych dôvodov.“ V jej 
najnovšej kniţke na 232 stranách preţívajú hrdinovia svoje 

ţivotné osudy a hľadajú cestu, „pretoţe občas musíme uzrieť 

cestu niekoho iného, aby sme našli tú svoju. A ak nad nami 
drţia ochranné krídla tí, čo nikdy nespia, nakoniec môţe 

všetko dobre dopadnúť,“ tvrdí autorka. „Keď píšem knihu a uţ 
mám príbeh a postavy pevne postavené, tak oni akoby oţili, 

začnú mi samé ukazovať, čo majú robiť,“ pribliţuje proces 

tvorby. Hrdinovia jej posledného románu prechádzajú zlo-

rodičia Barbory Kardošovej pokrstili jej novú knihu „Anjeli nespia“ 
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movými ţivotnými 

etapami. Všetci sa 

v ţivote poriadne 
aspoň raz popálili. 

Diabolsky nekom-
promisná Lala je 

bývalá letuška, 

čerstvo rozvedená 
a ţijúca iba so 

svojím štvorroč-
ným synom Ji-

mom. Lala sex po-

trebuje, bez neho stráca imunitu. A nerobí jej problém dostať 
ktoréhokoľvek chlapa. Boţsky nekompromisná tridsiatnička 

Irma ţije sama s tromi mačkami, zbaliť chlapa sa radšej 
nepokúša, vţdy to zle dopadlo. Platonicky miluje záhadného 

muţa. Adam ţije sám. Ťahá mu na štyridsať a nevie sa 

spamätať zo smrti svojej jedinej lásky. Bojí sa snívať, lebo v 
snoch sa k nemu stále vracia nebohá Gréta. Ako sa dá 

preniknúť do spleti zloţitosti vzťahov, ak ich človek nemá na 
vlastnej koţi odţité, bola ďalšia otázka pre úspešnú súčasnú 

spisovateľku. „Mnoţstvo ľudí je ochotných a schopných mi 

čokoľvek povedať bez toho, aby som sa pýtala,“ hovorí 
Barbora na otázku, odkiaľ berie inšpiráciu a predlohy pre 

hrdinov svojich kníh. „Čím je človek starší, preţíva tým viac 
príbehy a osudy ľudí okolo seba a hodnotí. Musíte ich zo seba 

dostať, postupne sa snaţíte tie veci riešiť aj prostredníctvom 

písania. Je to príjemné vedieť, ţe kniha oslovuje ľudí, ktorí sú 
na tom momentálne zle, a ţe im pomáha,“ hovorí Barbora. 

Knihu v Trenčíne napokon namiesto avizovanej herečky Anny 
Šiškovej pokrstili jej rodičia Marika a Janko Kardošovi, 

„pretoţe sú to moji najbliţší anjeli,“ vyjadrila sa Barbora 

Kardošová. 

stredoškolská profesorka Mgr. Mária Kubelová v  mladosti formovala budúcu spisovateľku 
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Trenčianske noviny 12.12.2005  

Pomocná evidencia 624/1/05, 652/1/05 

 
Dňa 7. decembra 1805 bolo tomu uţ 200 rokov, čo ruský 

cár Alexander 1. 
navštívil Tren-

čín. Nadšenci 

histórie si mohli 
dňa 12. decem-

bra 2005 na po-
česť tohto výro-

čia vypočuť za-

ujímavú pred-
nášku v Kon-

gregačnej sále 
Trenčianskeho 

múzea, v ktorej 

vraj cár spolu so Štefanom Ilešházim popíjali tokajské 
a burguňské vína. Ţivot Alexandra 1. a jeho pobyt v Trenčíne 

priblíţil Ivo Veliký. V náväznosti na Bitku pri Slavkove, ktorá 
sa odohrala v tom istom čase, pohovoril o napoleónskych voj-

nách, o Napoleónovi, jeho úspechoch i ţenách generálmajor 

vo výsluţbe Ing. Rudolf Tvaroška. Z návštevy cára v 
Trenčíne sa dochovalo veľmi málo dokumentov a i tie sa vo 

svojich údajoch rôznia. Podľa trenčianskej zápisnice zo 7. de-
cembra 1805 mal prísť vtedy 33-ročný cár po prehratej bitke 

pri Slavkove do Trenčína vymeniť kone. Na večer sa zastavil 

pred ţupným domom, kde so Štefanom Illešházym vyše ho-
dinu hodovali. Cár všetkých dojal svojou vľúdnosťou, 

láskavosťou. Popriali mu šťastnú cestu a odišiel.  V dostupnej 
literatúre sa uvádza, ţe Trenčín bol frekventovaným miestom 

prechodu vojsk. Iný zdroj uvádza, ţe ruský cár vraj uŠtefana 

Ilešháziho pobudol viac dní. Bol tu vraj aj pri ceste do 

zľava moderátor Jozef Korený a prednášatelia zprava Ivo Veliký a Ing. Rudolf Tvaroţka  
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Slavkova, dokonca tadiaľto tiahol údajne aj v roku 1814 do 

Západnej Európy. „Pátral som aj v ruských análoch a nikde sa 

nenachádzajú bliţšie informácie o návšteve cára v Trenčíne,“ 
vraví Ivo Veliký. Zaujímavé informácie obsahujú beckovské 

anály Fran-tiškánskeho kláštora, ktoré sa dnes nachádzajú v 
Bratislavskom archíve. V nich kronikár presne zaznamenal 

trasu cesty ruského cára Alexandra 1. do Slavkova. Ten vraj 

išiel na Tešín a Olomouc, pričom v Trenčíne vôbec nebol. Pri 
ceste späť sa podľa tohto historického prameňa zastavil v 

Novom Meste nad Váhom, kde bol hosťom prepošta. ,,Na 
slávnostnom obede konverzoval po nemecky a po slovensky.“ 

Na koni pokračoval do Trenčína, prenocoval v Ilave, potom sa 

vydal na Ţilinu, neskôr na Tešín aţ opustil naše územie. 
Podobne ako návšteva Trenčína, pod rúškom tajomstva je i 

samotná smrť Alexandra 1. V knihe „Laris - nevyriešené 
záhady sveta sa uvádza“, ţe v roku 1836 dávno po smrti cára 

zatkli v Rusku 60-ročného tuláka Fiodora Karmiča. „Bol to 

výnimočne vzdelaný človek s veľko-panskými manierami, 
ktorý poznal detailne podrobnosti o politike, vojnách. Istý 

vojak v ňom vraj spoznal cára Alexandra I. Historici nikdy 
neobjasnili totoţnosť tuláka, ale nie je vylúčené, ţe sú jedna a 

tá istá osoba.“ ukončil svoju prednášku Ivo Veliký. Pri 

príleţitosti výročia návštevy cára Alexandra 1. pošta Trenčín 1 
pouţívala poštovú pečiatku, ktorú spolu s pamätným listom a 

portrétom cára obdrţali všetci návštevníci prednášky. 
Trenčianske noviny 12.12.2005  

Pomocná evidencia 649/2/05 
 

Milovníci výtvarného umenia mali v piatok 9. decembra 

2005 trojnásobný dôvod k radosti. V Galérii M. A. Bazov-
ského v Trenčíne boli otvorené hneď dve výstavy a konala sa 

aj prezentácia novej monografie venovanej Martinovi Ben-
kovi. Rozsahom väčšou výstavou bol výber z tvorby jedného 

z najvýznamnejších slovenských maliarov prvej polovice      
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20. storočia, národného umelca Martina Benka (1888-1971), 

ktorý obsahoval zapoţičaných 112 diel zo zbierok Slo-

venského národného múzea v Martine. Tento reprezentatívny 
výber olejomalieb 

na plátne a kartóne 
s motívmi krajiny 

a ţivota sloven-

ského ľudu pred-
stavuje prierez 

Benkovej výtvar-
nej tvorby, jedno-

tlivých vývojo-

vých etáp maliar-
skeho rukopisu, 

ako aj zastúpenie 
tém a lokalít, objavujúcich sa v jeho diele. Na výstave boli tak 

veľkoplošné diela, ako aj jeho drobná maliarska tvorba autora. 

Výstavu uviedla a dielo Martina Benka zhodnotila autorka 
koncepcie výstavy Anna Oláhová zo Slovenského ná-

rodného múzea v Martine. Druhou výstavou bol výber z 
tvorby akademického sochára Mi-

lana Struhárika z Nového Mesta nad 

Váhom. Vo výstavnej kolekcii bolo 
zastúpených 65 sochárskych diel. 

Zväčša rozmernejšie diela sú cha-
rakteristické minimalistickým so-

chárskym prejavom smerujúcim od 

náznaku k znaku a neprehliadnu-
teľné boli folklórne inšpirácie. Z 

pouţitých materiálov dominuje dre-
vo ozvláštnené jemným kolorova-

ním a kontrastnými kovovými prv-

kami. Na výstave bolo vystavených 
Milan Struhárik „Niké“ 
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viacero výtvarných štúdií kreslené ceruzou. Výstavu otvorila a 

autorsky pripravila PhDr. Elena Porubänová. Po slávnostnom 

otvorení výstav prebehol krst exkluzívnej monografie autorky 
Kataríny Bajcurovej o Martinovi Benkovi z trenčianskeho 

vydavateľstva Q-EX, ktorú pokrstil bývalý minister kultúry 
Slovenskej kultúry Rudolf Chmel. 

Trenčianske noviny 12.12.2005  

Pomocná evidencia 615/1/05, 616/1/05, 651/2/05 
 

 

Dňa 12. decembra 2005 pripravil  Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Trenčíne podujatie na propagáciu náhradnej 
rodinnej starostlivosti pod názvom „Otvorené srdce - otvorená 

náruč“. Jeho súčasťou bol bohatý kultúrny program venovaný 
deťom, ktoré nemali šťastie vyrastať v prirodzenej alebo 

náhradnej výchove. V kultúrnom programe sa predstavili herci 

„Divadla na vešiaku“, speváčka a herečka Karin Olasová, 
herečka Gabriela Csinová. Súčasťou podujatia bol infor-

mačný servis o moţnostiach umiestnenia detí do náhradnej 
výchovy a to cestou adopcie alebo pestúnstva, ktorý zabez-

pečovali pracovníčky organizátora podujatia. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 630/2/05 

 
Trenčianske múzeum 

pripravilo pre širokú ve-

rejnosť poslednú toho-
ročnú výstavu pod náz-

vom „128 rokov pre 
vás“, ktorej vernisáţ sa 

uskutočnila dňa 12. de-

cembra 2005. Pred-via-
nočnú atmosféru v jej 

úvode zvýraznilo vystú-
pracovný stôl a zbierky motýľov MUDr. Karola Brančíka 
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penie sláčikového kvarteta zo Základnej umeleckej školy 

v Trenčíne. Riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína 

Babičová v úvodnom príhovore konštatovala, ţe výstava sa 
uskutočňuje pri príleţitosti 90. výročia úmrtia prvého riaditeľa 

múzea MUDr. Karola Brančíka. O bohatom ţivote MUDr. 
Karola Brančíka sa s účastníkmi vernisáţe výstavy podelili jej 

komisárky PhDr. Monika Ilčíková a Mgr. Mária Mitterová. 

Z vystavených exponátov najviac zaujali zbierky motýľov, 
zbierky regionálnych zvierat a pracovňa MUDr. Karola Bran-

číka. 
Vlastné poznámky 

 

Legendárna trenčianska skupina Bez ladu a skladu síce 
niekoľko ráz avizovala, ţe na koncertných pódiách sa uţ nikdy 

neobjaví, k radosti jej fanúšikov svoje rozhodnutie z času na 
čas porušila. Tento raz sa tak stalo pri príleţitosti osláv 20. 

výročia jej prvého vystúpenia na Gymplorocku v telocvični 

trenčianskeho gymnázia (dňa 13. decembra 1985). Po dvoch 
koncertoch v bratislavskom klube Elam dorazila skupina 

BLAS na tretí a zároveň záverečný narodeninový koncert do 
Trenčína. Konal sa 16. decembra 2005 v Kultúrnom stredisku 

na Dlhých Honoch v Trenčíne. Kto prišiel, neoľutoval. A ţe 

účasť bola hojná svedčí aj „sauna”, na ktorú sa divákmi nabitý 
priestor premenil hneď po prvej štvrťhodine koncertu 

predkapely. Kapela BLAS bola uţ tradične skvelá, a tak 
tropická atmosféra nikomu neprekáţala. Príjemným zistením 

bolo, ţe hudba BLAS neoslovuje iba pamätníkov najväčšej 

bezlaďáckej slávy na prelome 90-tych rokov minulého sto-
ročia, ale aj ich dospievajúce deti, ktoré medzi publikom tvo-

rili príjemnú tesnú presilovku. A to nesmieme zabudnúť na 
deti samotných muzikantov, väčšinou v predškolskom veku, 

ktoré si slušne posadali na schodíky zboku pódia a vzorne 

vydrţali sledovať svojich otcov, ako im to na pódiu „odsýpa”. 

pracovné vybavenie MUDr. Karola Brančíka 
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Playlist koncertu zahŕňal všetky najdôleţitejšie pesničky z 20-

ročnej histórie kapely, nevynímajúc Udavača, Píšte všetci 

modrým perom, Celý svet je plný pohody alebo doslova 
megahity Odtnite mu hlavu a Parné valce so skvelými textami 

Ľubora Benkoviča. Aby bolo spomínanie dokonalé, na 
niekoľko pesničiek si s nefalšovanou radosťou sadol za bicie 

nástroje aj zakladajúci člen kapely Mgr. Richard Rybníček, 

dnes generálny riaditeľ Slovenskej televízie. Hľadisko i 
javisko sa zabávalo v dokonalej symbióze, pamätníci na pár 

hodín o 20 rokov omladli a teenagerská generácia si znovu 
zopakovala, ţe aj na Slovensku sa hrávala hudba, ktorá 

úspešne odoláva času. Po búrlivých ováciach BLAS ešte dva 

razy pridávali a koncert zakončili zopakovaním Parných 
valcov. 

Trenčianske noviny 19.12.2005  
Pomocná evidencia 668/1/05  

 

Mimoriadna hudobná udalosť sa uskutočnila v Trenčíne 
dňa 17. decembra 2005 v Galérii M. A. Bazovského, keď dva-

ja významní slovenskí interpreti váţnej hudby krstili svoje CD 
mimo hlavné mesto. Tými interpretmi vynikajúci slovenskí 

klaviristi František Pergler a Ida Černecká. V týchto 

decembrových dňoch vychádza ich CD pod názvom „French 
Music For Piano Duet“, ktoré je vyvrcholením ich viacročnej 

spolupráce. Jej zvláštnosťou je predovšetkým to, ţe na nej 
zaznejú štvorručné klavírne skladby. A v tom je aj skrytá 

odpoveď na otázku, prečo krst takéhoto CD bol práve v 

Trenčíne. Obaja umelci sa venujú štvorručnej hre uţ dlhšie 
obdobie a ich prvý spoločný koncert bol takmer pred 10 rokmi 

práve v Trenčíne. To samozrejme určite nebol jediný dôvod, 
lebo mnohí zainteresovaní vedia, ţe František Pergler je 

Trenčan, ktorý sa ku svojim koreňom vţdy rád vracia. A 

profesorka Ida Černecká je pre zmenu čestnou predsedníčkou, 
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na slovenské pomery mimoriadne aktívneho, trenčianskeho 

Klubu priateľov váţnej hudby. Táto hudobne spoločenská 

udalosť bola vlastne odmenou Trenčanom za ich priazeň 
váţnej hudbe. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 630/3/05 

 

Dňa 18. decembra 2005 v piaristickom kostole sv. Fran-
tiška Xaverského mali moţnosť milovníci váţnej hudby 

zoznámiť sa s hud-
bou Antona Zimmer-

manna „Missa Pas-

toritia“. Túto skladbu 
z 18. storočia, ktorá 

bola objavená v po-
bočke Štátneho ar-

chívu Bratislava 

v Trenčíne umelecky 
naštudovala Musica 

Aeterna s umeleckým 
vedúcim Petrom Zajíčkom a spevácky zbor Alea s diri-

gentom Branislavom Kostkom. Na koncerte sa zúčastnil aj 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s manţelkou 
a nový predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček s manţelkou. Novo objavená skladba, plná 
pastorálnej ľudovosti a tanečnosti priniesla pre takmer 400 

poslucháčov dobrú zvesť, naplnila ich spokojnosťou a har-

móniou tohoročných Vianoc a pripravila do svojich domovov 
v pokoji ... „dona nobis pacem“. 

Pomocná evidencia 661/1/05 
 

Počas mesiaca decembra 2005 pripravilo Mesto Trenčíne 

pre svojich občanov a príleţitostných návštevníkov kultúrne 
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podujatia pod logom „Čaro Vianoc“. Jeho začiatok patril 

vystúpeniu poľskému speváckemu zboru Czantoria z Poľska 

v piaristickom kostole a Detský vianočný jarmok na Mie-
rovom námestí, na kto-

rom sa prezentovali 
trenčianske deti so svo-

jimi výrobkami. Prvým 

vyvrcholením kultúr-
nych podujatí bol prí-

chod sv. Mikuláša na 
Mierove námestie spo-

jený kultúrnym progra-

mom a otvorenie ľado-
vej plochy pri vodníkovi 

Valentínovi na Štúrovom 
námestí. V druhej  de-

cembrovej dekáde amfi-

teáter na Mierovom ná-
mestí, Kultúrne a meto-

dické centrum Ozbroje-
ných síl Slovenskej re-

publiky a kino Hviezda 

boli miestami vystúpe-
nia divadelných a fol-

klórnych súborov zo zá-
kladných škôl s vianočnými pesničkami a koledami, ktoré vy-

vrcholilo tradičným vianočným jarmokom so ţivým betle-

hemom. Druhým vyvrcholením kultúrnych predvianočných 
podujatí bolo vystúpenie súboru „Musica Aeterna“ so spe-

váckym zborom „Alea“ v piaristickom kostole. Na druhý 
sviatok vianočný sa predstavil Komorný orchester mesta 

Trenčín. Viacerí Trenčania privítali príchod Nového roka 

2006 na Mierovom námestí diskotékou a ohňostrojom.  
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Vlastné poznámky 

 

Druhý vianočný sviatok 26. decembra 2005 patril alter-
natívnemu hudobnému festivalu FrogJam  09 v trenčianskom 

klube Lúč. Jeho deviaty ročník ponúkol štýlovo i kvalitou 
pestrú hudobnú nádielku, ktorá potešila niekoľko desiatok 

návštevníkov. Festival, ktorý začal typickým trenčianskym 

posunutím začiatku, otvoril zvolenský hudobný projekt naz-
vaný Comp&Neros. Kombinácia elektronických hudobných 

podkladov z počítača a ţivého hrania priniesla nie príliš 
objavné zvukovo-hudobné lego. Skupinu síce tvoria celkom 

zruční inštrumentalisti (basgitarista, perkusista a flautista) 

sporadicky doplnení o speváka, ich tvorbe však zatiaľ chýbajú 
výraznejšie nápady, ktoré by monotónny zvuk s dominantnou 

počítačovou rytmikou posunuli za hranice banálnosti. 
Najväčším prekvapením festivalu bol nasledujúci Atlantic 

Cable, vlastným menom Tyson Cosby, kanadský spevák a 

gitarista ţijúci v Prahe. Jeho pesničky za sprievodu elektrickej 
gitary a fúkacej harmoniky ponúkli emotívnu hudbu pohy-

bujúcu sa od jemnejších folkových polôh aţ po expresívny 
rock so skreslenou gitarou. Takto nejako znie invenčný, mo-

derný folk-rock 21. storočia, aj keď nie všetci poslucháči sa 

dokázali na Cosbyho hudbu dostatočne koncentrovať. Po 
komornejšom vystúpení Atlantic Cablea prišla na rad skupina 

Ţivé kvety spojená s bratislavským divadlom Stoka, ktorá na 
pódium priniesla zvuk i nadšenie tancovačkových bigbítových 

kapiel 70-tych rokov minulého storočia. Herečka a speváčka 

Lucia Piussi síce nedisponuje „veľkým“ hlasom a ani jej spo-
luhráči neoslňujú svojimi vskutku amatérskymi hudobnými 

výkonmi, publikum si však získali chytľavými refrénmi piesní 
a radosťou z muzicírovania. Páčili sa natoľko, ţe diváci si v 

ten večer po prvý raz vyţiadali prídavok. Nasledujúci Abuse z 

Bratislavy predstavujú špičku slovenskej elektronickej hudob-
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nej scény, čo potvrdili aj svojim koncertom na FrogJam 09. 

Vyváţená kombinácia počítačových zvukových štruktúr a 

klávesov Vlada Ďurajka, DiscJokey Hlavolama a ţivej ryt-
miky - basgitaristu Martina Turzíka a trenčianskeho hráča na 

bicie nástroje a trúbku Matúša Homolu ponúkla sugestívne 
zvukové koláţe plné pestrofarebných nálad a atmosfér. K 

výbornému dojmu z vystúpenia prispela video projekcia, takţe 

poslucháči mohli chvíľami počúvať hudbu k filmu, inokedy 
zasa sledovať pohyblivé obrazy ilustrujúce vzrušujúci 

hudobný mix ambientu, nu-jazzu, hip-hopu i elektronického 
popu. Po Abuse prišlo na rad krnovsko-praţské elektronicko-

gitarové zoskupenie Bratři Orffové, ktoré svoje pozoruhodné 

hudobné experimenty nazýva folkovými písničkami, miestami 
preloţenými downtempovými rytmami, či prifarbenými 

ambientnými plochami. Záver koncertného maratónu patril 
reprezentantom trenčianskej hudobnej scény - gitarovému triu 

Kubra Sound System. Nie, ţe by išlo o slabú kapelu, ale v 

Trenčíne určite existujú aj zaujímavejšie hudobné skupiny 
alebo projekty.  

Trenčianske noviny 09.01.2006  
Pomocná evidencia 10/1/06 

 

Snehová kalamita poznačila premiéru štvrtej premiéry 
Trenčianskeho hudobného divadla v roku 2005, v nie práve 

najideálnejšom termíne dňa  30. januára 2005, teda pred Sil-
vestrom. Samotnej premiére predchádzalo slávnostné odo-

vzdávanie Tehličiek pre osobnosti, ktorí prispeli k budovaniu 

divadla. Zo šiestich ocenených sa však dostavil a cenu prevzal 
iba jediný. Štyridsať platiacich divákov a niekoľko hostí, ktorí 

sa dostavili do trenčianskeho Kina Hviezdy na premiéru rene-
sančnej komédie Mandragora, svoju účasť určite neoľutovali, 

o čom svedčí aj dlhotrvajúci potlesk po skončení predstavenia. 

Dej komédie od talianskeho štátnika a historika Niccola 
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Machiavelliho je postavený na klasickom manţelskom 

trojuholníku – Nicio túţi po potomkovi, jeho mladá ţena 

Lucrezia po dieťati a záletný Callimaco po Lucrezii. Ich 
problém k spokojnosti všetkých vyrieši tajomný koreň man-

dragory. Predstavenie pripravené v koprodukcii s Mestským 
divadlom Ţilina pod reţijným vedením Antona Šulíka zaujalo 

svojou ľahkosťou, hravosťou a bezprostrednosťou. Ţilinskí 

divadelníci predviedli skvelé profesionálne herecké výkony. 
Miláčikom publika sa po zásluhe stal výborný Boris Zachar v 

trojrole narcistického Callimaca, speváka a mnícha. V úlohe 
starého bohatého, nie príliš inteligentného Nicia, mu úspešne 

sekundoval Martin Zaťko. Skvelé, vyrovnané výkony podali 

aj zvyšní traja aktéri predstavenia Braňo Bača v postave 
Liguria, Radovan Kianica v dvojrole Sira a ţeny, ako aj Sväťo 

Vladař ako Principale a Lucrezia. Na výbornú dopadla aj 
scénická hudba a pesničky od Andreja Kalinku, umeleckého 

šéfa Hudobného divadla Trenčín.  

Trenčianske noviny 09.01.2006 
Pomocná evidencia 09/1/06  

 
 

 

 


